
 

 

BIJLAGE AGENDA 

Wijzigingen Stichting Administratiekantoor Groothandelsgebouwen 

 



STATUTEN VAN   

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR   

GROOTHANDELSGEBOUWEN   

(NA STATUTENWIJZIGING 1)  

 

1. NAAM EN ZETEL 

1.1. De naam van de stichting is: Stichting Administratiekantoor Groothandelsgebouwen. 

1.2. De stichting heeft haar zetel te Rotterdam. 

2. DOEL 

2.1. Het doel van de stichting is: 

Het tegen toekenning van royeerbare certificaten op naam in eigendom ten titel van 

beheer verwerven en administreren van op naam luidende gewone aandelen in het 

kapitaal van de te Rotterdam gevestigde naamloze vennootschap: Groothandelsgebouwen 

N.V. (hierna te noemen: de "vennootschap"), als ook van eventueel daarop als bonus uit 

te keren gewone aandelen en bij wege van stockdividend of met behulp van claims 

verkregen gewone aandelen, het uitoefenen van alle aan die aandelen verbonden rechten, 

gelijk het uitoefenen van stemrecht en claimrecht en het ontvangen van dividend en 

andere uitkeringen, waaronder begrepen liquidatie-uitkeringen, onder de verplichting het 

ontvangene onverwijld aan de certificaathouders uit te keren, met dien verstande dat voor 

bonusaandelen of bij wege van stockdividend verkregen aandelen en voor aandelen, 

welke voor een certificaathouder bij de uitoefening van een claimrecht worden verkregen, 

royeerbare certificaten op naam zullen worden toegekend, alsmede al hetgeen dat met het 

vorenstaande verband houdt in de ruimste zin van het woord. 

2.2. De stichting zal van de aan de gewone aandelen verbonden rechten op zodanige wijze 

gebruik maken, dat de belangen van de vennootschap en de met haar verbonden 

onderneming en alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd. 

De stichting zal zich onthouden van het verrichten van handelingen, welke commercieel 

risico voor de stichting kunnen medebrengen. 

2.3. De middelen der stichting bestaan uit de door de vennootschap te vergoeden kosten en 

alle andere wettige inkomsten. 

3. ADMINISTRATIE VOORWAARDEN 

3.1. De administratie van de aandelen, bedoeld in artikel 2.1, alsmede de uitoefening van de 

daaraan verbonden rechten, geschiedt met inachtneming van de ter zake toepasselijke 

voorwaarden van administratie. 

3.2. De stichting mag, anders dan bij wijze van royering of overdracht van de door haar 

gevoerde administratie van aandelen aan een door de vennootschap daartoe aangewezen 

opvolger, de haar toebehorende aandelen niet vervreemden, noch die aandelen bezwaren. 

4. BESTUUR 

4.1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door het bestuur te 



bepalen aantal van ten minste drie bestuurders. 

4.2. Het bestuur benoemt de bestuurders. 

Een bestuurder mag niet zijn: 

(a) bestuurder of commissaris van de vennootschap en/of haar 

dochtermaatschappijen; 

(b) echtgeno(o)t(e) of bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad van 

bestuurders of commissarissen van de vennootschap en/of haar 

dochtermaatschappijen; 

(c) werknemer van de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen; 

(d) vaste adviseur van de vennootschap, waaronder begrepen de deskundige, 

bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, de notaris en de advocaat van de 

vennootschap; 

(e) voormalig bestuurder, commissaris of werknemer van de vennootschap en/of 

haar dochtermaatschappijen; 

(f) voormalig vaste adviseur van de vennootschap als in de artikelen 4.2(a) tot en 

met 4.2(d) bedoeld, doch alleen gedurende de eerste drie jaren na de 

beëindiging van zijn adviseurschap; 

(g) bestuurder en werknemer van enige bankinstelling waarmee de vennootschap 

een duurzame en significante relatie onderhoudt. 

4.3. De bestuurders treden periodiek af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster dat 

zodanig dient te zijn opgemaakt dat een bestuurder uiterlijk vier jaar na zijn laatste 

benoeming defungeert. Een periodiek aftredende bestuurder is, onverminderd het 

bepaalde in artikel 4.2, terstond herbenoembaar. 

4.4. Het bestuur benoemt één van de bestuurders tot voorzitter. 

5. DEFUNGEREN VAN EEN BESTUURDER 

5.1. Een bestuurder houdt, onverminderd het in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek, bepaalde, 

op bestuurder te zijn: 

(a) door overlijden; 

(b) door vrijwillig aftreden; 

(c) doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij onder curatele wordt gesteld 

of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest; 

(d) door periodiek aftreden, als bedoeld in artikel 4.3 en doordat hij ophoudt te 

voldoen aan de vereisten, gesteld in de artikelen 4.2(a) tot en met 4.2(g). 

6. ORGANISATIE VAN HET BESTUUR 



6.1. Iedere bestuurder heeft in de bestuursvergaderingen recht op het uitbrengen van één stem, 

onverminderd het bepaalde in artikel 6.8. 

6.2. Geen geldige besluiten kunnen worden genomen, tenzij tenminste de meerderheid van de 

bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en alle bestuurders, met inachtneming van 

het hierna bepaalde, zijn opgeroepen, met deze uitzondering evenwel, dat ook indien de 

voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, niettemin geldige besluiten 

kunnen worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle 

bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het bepaalde in 

artikel 6.7. 

Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde 

medebestuurder doen vertegenwoordigen. 

6.3. De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. 

Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur zullen de bestuursvergaderingen 

worden voorgezeten door een ter vergadering daartoe aangewezen bestuurder. 

De secretaris van het bestuur houdt de notulen van de bestuursvergaderingen. Bij 

afwezigheid van de secretaris van het bestuur zullen de notulen worden gehouden door 

degene, die daartoe door het bestuur wordt aangewezen. 

6.4. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. 

Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering heeft de voorzitter van het bestuur 

een beslissende stem. 

6.5. De bestuursvergaderingen worden gehouden, zo dikwijls een bestuurder het verlangt, en 

voorts terstond zodra blijkt dat een besluit van de algemene vergadering van 

aandeelhouders van de vennootschap zal moeten worden genomen. 

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (waaronder begrepen alle vormen van geschreven 

tekstoverdracht, al dan niet via elektronische weg) waarin de punten van behandeling en 

de plaats en tijdstip van de vergadering worden vermeld. De termijn van oproeping 

bedraagt tenminste drie dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet 

meegerekend. 

6.6. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door 

de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door 

een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de 

secretaris van die volgende vergadering ondertekend. 

6.7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, waaronder 

begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht, geschiedt en alle bestuurders zich 

ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden waaruit van het 

nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard. 

6.8. Indien in het bestuur één of meer vacatures bestaan, blijft het bestuur een bevoegd orgaan 

vormen, onverminderd de verplichting om zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te 

voorzien. 

7. VERTEGENWOORDIGING 



7.1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. 

7.2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende 

bestuurders. 

8. DELEGATIE 

De stichting kan de werkzaamheden, verbonden aan de administratie van de aandelen, bij 

een ander daartoe door haar gevolmachtigd administratiekantoor, hetwelk de titel 

"Administrateur" zal dragen, onderbrengen. 

9. BOEKJAAR, BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

9.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het boekjaar van de vennootschap. 

9.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige 

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen 

worden gekend. 

9.3. Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes 

maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de 

stichting op te maken. 

9.4. Het bestuur is verplicht de in de artikelen 9.1 tot en met 9.3 bedoelde boeken, bescheiden 

en andere gegevensdragers in overeenstemming met de in artikel 2:10 Burgerlijk 

Wetboek bepaalde termijn te bewaren. 

10. BIJZONDERE BESLUITEN 

10.1. De statuten van de stichting kunnen krachtens besluit van het bestuur worden gewijzigd, 

na voorafgaande goedkeuring van Euronext Amsterdam N.V.  Een besluit tot 

statutenwijziging zal door het bestuur slechts kunnen worden genomen in een 

bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Voor de 

totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. Iedere bestuurder 

afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden. 

10.2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de stichting. Een besluit tot 

ontbinding kan niet worden genomen voordat de aandelen in eigendom, wederom ten titel 

van beheer, zijn overgedragen aan de opvolger, bedoeld in artikel 3.2, die alsdan de 

verplichtingen jegens certificaathouders zal dienen over te nemen. Voorts is op een 

besluit tot ontbinding het in artikel Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. tweede zin 

bepaalde van overeenkomstige toepassing. Ingeval van ontbinding van de stichting 

geschiedt de vereffening door het bestuur. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt 

bestemd voor een ideëel of sociaal doel, te bepalen door de vereffenaars. 

10.3. Na afloop van de vereffening zullen de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 

van de ontbonden stichting gedurende de door de wet voorgeschreven termijn blijven 

berusten onder de persoon daartoe door het bestuur te benoemen. 



STATUTEN VAN  

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR    

GROOTHANDELSGEBOUWEN 

(NA STATUTENWIJZIGING 2)  

 

1. NAAM EN ZETEL 

1.1. De naam van de stichting is: Stichting Administratiekantoor Groothandelsgebouwen. 

1.2. De stichting heeft haar zetel te Rotterdam. 

2. DOEL 

2.1. Het doel van de stichting is: 

Het tegen toekenning van royeerbare certificaten op naam in eigendom ten titel van 

beheer verwerven en administreren van op naam luidende gewone aandelen in het 

kapitaal van de te Rotterdam gevestigde naamloze vennootschap in liquidatie: 

Groothandelsgebouwen N.V. i.l. (hierna te noemen: de "vennootschap"), als ook van 

eventueel daarop als bonus uit te keren gewone aandelen en bij wege van stockdividend 

of met behulp van claims verkregen gewone aandelen, het uitoefenen van alle aan die 

aandelen verbonden rechten, gelijk het uitoefenen van stemrecht en claimrecht en het 

ontvangen van dividend en andere uitkeringen, waaronder begrepen liquidatie-

uitkeringen, onder de verplichting het ontvangene onverwijld aan de certificaathouders uit 

te keren, met dien verstande dat voor bonusaandelen of bij wege van stockdividend 

verkregen aandelen en voor aandelen, welke voor een certificaathouder bij de uitoefening 

van een claimrecht worden verkregen, royeerbare certificaten op naam zullen worden 

toegekend, alsmede al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt in de ruimste zin 

van het woord, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen de uitoefening in het belang van 

de certificaathouders van de aan de stichting bij een Share Purchase Agreement tussen 

Groothandelsgebouwen N.V. en met HB III GHG S.a.r.l met betrekking tot het gehele 

geplaatste kapitaal in de op te richten besloten vennootschap GHG B.V., toegekende 

rechten. 

2.2. De stichting zal van de aan de gewone aandelen verbonden rechten op zodanige wijze 

gebruik maken, dat de belangen van de vennootschap en de met haar verbonden 

onderneming en alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd. 

De stichting zal zich onthouden van het verrichten van handelingen, welke commercieel 

risico voor de stichting kunnen medebrengen. 

2.3. De middelen der stichting bestaan uit de door de vennootschap te vergoeden kosten en 

alle andere wettige inkomsten. 

3. ADMINISTRATIE VOORWAARDEN 

3.1. De administratie van de aandelen, bedoeld in artikel 2.1, alsmede de uitoefening van de 

daaraan verbonden rechten, geschiedt met inachtneming van de ter zake toepasselijke 

voorwaarden van administratie. 

3.2. De stichting mag, anders dan bij wijze van royering of overdracht van de door haar 

gevoerde administratie van aandelen aan een door de vennootschap daartoe aangewezen 

opvolger, de haar toebehorende aandelen niet vervreemden, noch die aandelen bezwaren. 



4. BESTUUR 

4.1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door het bestuur te 

bepalen aantal van ten minste drie een of meer bestuurders. 

4.2. Het bestuur benoemt de bestuurders.bestuurder(s). 

Een bestuurder mag niet zijn: 

(a) bestuurder of commissaris van de vennootschap en/of haar 

dochtermaatschappijen; 

(b) echtgeno(o)t(e) of bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad van 

bestuurders of commissarissen van de vennootschap en/of haar 

dochtermaatschappijen; 

(c) werknemer van de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen; 

(d) vaste adviseur van de vennootschap, waaronder begrepen de deskundige, 

bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, de notaris en de advocaat van de 

vennootschap; 

(e) voormalig bestuurder, commissaris of werknemer van de vennootschap en/of 

haar dochtermaatschappijen; 

(f) voormalig vaste adviseur van de vennootschap als in de artikelen 1.1(a) tot en 

met 1.1(a) bedoeld, doch alleen gedurende de eerste drie jaren na de beëindiging 

van zijn adviseurschap; 

(g) bestuurder en werknemer van enige bankinstelling waarmee de vennootschap 

een duurzame en significante relatie onderhoudt. 

4.3. De bestuurders treden Iedere bestuurder treedt periodiek af volgens een door het bestuur 

vast te stellen rooster dat zodanig dient te zijn opgemaakt dat een bestuurder uiterlijk vier 

jaar na zijn laatste benoeming defungeert. Een periodiek aftredende bestuurder is, 

onverminderd het bepaalde in artikel 4.2,  terstond herbenoembaar. 

4.4. Het bestuur benoemt één van de bestuurders tot voorzitter. 

5. DEFUNGEREN VAN EEN BESTUURDER 

5.1. Een bestuurder houdt, onverminderd het in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek, bepaalde, 

op bestuurder te zijn: 

(a) door overlijden; 

(b) door vrijwillig aftreden; 

(c) doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij onder curatele wordt gesteld 

of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest; 

(d) door periodiek aftreden, als bedoeld in artikel 4.3 en doordat hij ophoudt te 

voldoen aan de vereisten, gesteld in de artikelen 4.2(a) tot en met 4.2(g). 



6. ORGANISATIE VAN HET BESTUUR INDIEN HET BESTUUR UIT MEER DAN 

EEN LID BESTAAT 

6.1. Iedere bestuurder heeft in de bestuursvergaderingen recht op het uitbrengen van één stem, 

onverminderd het bepaalde in artikel 6.8. 

6.2. Geen geldige besluiten kunnen worden genomen, tenzij tenminste de meerderheid van de 

bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en alle bestuurders, met inachtneming van 

het hierna bepaalde, zijn opgeroepen, met deze uitzondering evenwel, dat ook indien de 

voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, niettemin geldige besluiten 

kunnen worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle 

bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het bepaalde in 

artikel 6.7. 

Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde 

medebestuurder doen vertegenwoordigen. 

6.3. De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. 

Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur zullen de bestuursvergaderingen 

worden voorgezeten door een ter vergadering daartoe aangewezen bestuurder. 

De secretaris van het bestuur houdt de notulen van de bestuursvergaderingen. Bij 

afwezigheid van de secretaris van het bestuur zullen de notulen worden gehouden door 

degene, die daartoe door het bestuur wordt aangewezen. 

6.4. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. 

Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering heeft de voorzitter van het bestuur 

een beslissende stem. 

6.5. De bestuursvergaderingen worden gehouden, zo dikwijls een bestuurder het verlangt, en 

voorts terstond zodra blijkt dat een besluit van de algemene vergadering van 

aandeelhouders van de vennootschap zal moeten worden genomen. 

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (waaronder begrepen alle vormen van geschreven 

tekstoverdracht, al dan niet via elektronische weg) waarin de punten van behandeling en 

de plaats en tijdstip van de vergadering worden vermeld. De termijn van oproeping 

bedraagt tenminste drie dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet 

meegerekend. 

6.6. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door 

de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door 

een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de 

secretaris van die volgende vergadering ondertekend. 

6.7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, waaronder 

begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht, geschiedt en alle bestuurders 

iedere bestuurder zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitsprekenuitspreekt. De 

bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het 

notulenregister bewaard. 

6.8. Indien in het bestuur één of meer vacatures bestaan, blijft het bestuur een bevoegd orgaan 



vormen, onverminderd de verplichting om zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te 

voorzien. 

7. VERTEGENWOORDIGING 

7.1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. 

7.2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt , indien het bestuur uit meer dan één lid 

bestaat, mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. 

8. DELEGATIE 

De stichting kan de werkzaamheden, verbonden aan de administratie van de aandelen, bij 

een ander daartoe door haar gevolmachtigd administratiekantoor, hetwelk de titel 

"Administrateur" zal dragen, onderbrengen. 

9. BOEKJAAR, BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

9.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het boekjaar van de vennootschap. 

9.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige 

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen 

worden gekend. 

9.3. Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes 

maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de 

stichting op te maken. 

9.4. Het bestuur is verplicht de in de artikelen 9.1 tot en met 9.3 bedoelde boeken, bescheiden 

en andere gegevensdragers in overeenstemming met de in artikel 2:10 Burgerlijk 

Wetboek bepaalde termijn te bewaren. 

10. BIJZONDERE BESLUITEN 

10.1. De statuten van de stichting kunnen krachtens besluit van het bestuur worden gewijzigd. 

Een besluit tot statutenwijziging zal door het bestuur slechts kunnen worden genomen in 

een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders iedere bestuurder aanwezig of 

vertegenwoordigd zijnis. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een 

notariële akte vereist. Iedere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te 

verlijden. 

10.2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de stichting. Een besluit tot 

ontbinding kan niet worden genomen voordat de aandelen in eigendom, wederom ten titel 

van beheer, zijn overgedragen aan de opvolger, bedoeld in artikel 3.2, die alsdan de 

verplichtingen jegens certificaathouders zal dienen over te nemen. Voorts is op een 

besluit tot ontbinding het in artikel 10.1 tweede zin bepaalde van overeenkomstige 

toepassing. Ingeval van ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het 

bestuur tenzij het bestuur een andere vereffenaar benoemt. Een eventueel batig 

liquidatiesaldo wordt bestemd voor een ideëel of sociaal doel, te bepalen door de 

vereffenaars. 

10.3. Na afloop van de vereffening zullen de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 

van de ontbonden stichting gedurende de door de wet voorgeschreven termijn blijven 



berusten onder de persoon daartoe door het bestuur te benoemen. 

 



ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN  

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR   

GROOTHANDELSGEBOUWEN   

 

Doel, administratie 

Artikel 1.  

1.1. Het Administratiekantoor, welker doelomschrijving volgens artikel 2 van haar statuten 

luidt als volgt: 

"1. Het doel van de stichting is: 

"1.Het doel der stichting is het Het tegen toekenning van royeerbare certificaten op naam 

in eigendom ten titel van beheer verwerven en administreren van op naam luidende 

gewone aandelen in het kapitaal van de te Rotterdam gevestigde naamloze vennoot-

schap in liquidatie: Groothandelsgebouwen N.V. i.l. (hierna te noemen: de 'ven-

nootschap'"vennootschap"), als ook van eventueel daarop als bonus uit te keren 

gewone aandelen en bij wege van stockdividend of met behulp van claims verkre-

gen gewone aandelen, het uitoefenen van alle aan die aandelen verbonden rechten, 

gelijk het uitoefenen van stemrecht en claimrecht en het ontvangen van dividend en 

andere uitkeringen, waaronder begrepen liquidatie-uitkeringen, onder de verplich-

ting het ontvangene onverwijld aan de certificaathouders uit te keren, met dien ver-

stande,  dat voor bonusaandelen of bij wege van stockdividend verkregen aandelen 

en voor aandelen , welke voor een certificaathouder bij de uitoefening van een 

claimrecht worden verkregen, royeerbare certificaten op naam zullen worden toege-

kend en voorts het verrichten van , alsmede al hetgeen met het bovenstaande in de 

ruimste zin verband houdtdat met het vorenstaande verband houdt in de ruimste zin 

van het woord, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen de uitoefening in het belang 

van de certificaathouders van de aan de stichting bij een Share Purchase Agreement 

tussen Groothandelsgebouwen N.V. en met HB III GHG S.a.r.l met betrekking tot 

het gehele geplaatste kapitaal in de op te richten besloten vennootschap GHG B.V., 

toegekende rechten. 

2. De stichting zal van de aan de gewone aandelen verbonden rechten op zodanige 

wijze gebruik maken, dat de belangen van de vennootschap en de met haar verbon-

den onderneming en alle daarbij betrokkenen, naar het oordeel van het bestuur,  zo 

goed mogelijk worden gewaarborgd. 

 3.De stichting zal zich onthouden van het verrichten van handelingen, welke com-

mercieel risico voor de stichting kunnen medebrengen;",. 

3. De middelen der stichting bestaan uit de door de vennootschap te vergoeden kosten 

en alle andere wettige inkomsten.;", 



verklaart zich bij dezen onder de in de volgende artikelen vastgestelde bepalingen be-

reid: 

a. op haar naam gestelde gewone aandelen, elk groot nominaal één euro (EUR 1,--), in 

het kapitaal van de te Rotterdam gevestigde naamloze vennootschap in liquidatie: 

Groothandelsgebouwen N.V. i.l. (hierna te noemen: de 'vennootschap'), in admi-

nistratie te nemen, tegen toekenning van een met het aantal van die aandelen cor-

responderend aantal royeerbare certificaten op naam; --------------------------------  

b. de op die aandelen betaalbaar te stellen dividenden en andere uitkeringen te incasse-

ren en aan de certificaathouders uit te keren. 

1.2. Alle aandelen, welke door het Administratiekantoor uit hoofde van deze administratie in 

administratie worden genomen zullen worden ingeschreven in het aandelenregister van 

de vennootschap en wel op zodanige wijze, dat het Administratiekantoor hiermede niets 

kan verrichten zonder medewerking van de in artikel 2 bedoelde derde. 

Medewerking van de vennootschap, derde 

Artikel 2.  

2.1. De toekenning van certificaten door het Administratiekantoor geschiedt met medewer-

king van de vennootschap. 

2.2. Als derde wordt aangewezen: elke persoon die op het tijdstip van handelen als notaris 

verbonden is aan de naamloze vennootschap: De Brauw Blackstone 

Westbroek N.V. of zijn waarnemer met uitzondering van mr. J.D.M. Schoonbrood, nota-

ris te Amsterdam, en zijn waarnemer. 

2.3. De derde zal bevoegd zijn zelfstandig op te treden. 

Het Administratiekantoor kan in overleg met de vennootschap een andere derde aanwij-

zen, in welk geval de naam van de nieuw aangewezen derde onverwijld zal worden be-

kend gemaakt op de in artikel 7 bepaalde wijze. 

Certificaten op naam 

Artikel 3.  

3.1. Alle certificaten luiden op naam. 

3.2. Het Administratiekantoor houdt een certificaathoudersregister aan. 

Levering, uitlevering 

Artikel 4.  

4.1. Levering aan het Administratiekantoor van in administratie te nemen aandelen geschiedt 

met inachtneming van hetgeen in de wet met betrekking tot levering van aandelen is 

voorgeschreven. 

4.2. Uitlevering van certificaten is slechts mogelijk in de door de wet genoemde gevallen. 

Uitkeringen en verrichtingen  

Artikel 5.  



5.1. De incassering van dividenden of andere uitkeringen op aandelen, alsmede alle overige 

voorgeschreven handelingen met betrekking tot de in administratie genomen aandelen, 

geschieden voor rekening en risico van de vennootschap. 

5.2. Na ontvangst van de uitgekeerde gelden worden de dividenden op een nader op de in ar-

tikel 7 bepaalde wijze betaalbaar gesteld. 

Indien kapitaalterugbetalingen in enigerlei vorm worden ontvangen, zal het Administra-

tiekantoor deze op zodanige wijze verantwoorden als hem het meest geschikt zal voor-

komen. 

5.3. Het Administratiekantoor zal de door hem geïncasseerde dividenden en andere uitkerin-

gen zonder enige korting wegens provisie of kosten aan of ten gunste van de certificaat-

houders uitbetalen. Alle lasten, belastingen en kosten, die aan het Administratiekantoor 

uit hoofde van zijn bezit, dan wel van daaruit verkregen inkomsten, in welke vorm ook, 

mochten worden opgelegd, zullen door het Administratiekantoor op de houders van de 

certificaten kunnen worden verhaald. 

5.4. Ingeval van keuze tussen een uitkering in geld en een uitkering in andere waarden doet 

het Administratiekantoor tevoren daarvan mededeling op de in artikel 7 bepaalde wijze 

en stelt daarin de certificaathouders zoveel mogelijk in de gelegenheid zelf een keus te 

doen tot de vierde dag voor die, waarop de keus door het Administratiekantoor moet zijn 

uitgebracht. Indien de wensen van de certificaathouders niet vier dagen voor de dag, 

waarop de keus moet zijn uitgebracht, ter kennis van het Administratiekantoor zijn ge-

komen, kiest het Administratiekantoor, zoals het in het belang van de certificaathouders 

dienstig oordeelt. 

5.5. Ingeval bij uitgifte van nieuwe gewone aandelen door de vennootschap een voorkeurs-

recht aan de aandeelhouders wordt toegekend, zal het Administratiekantoor de houders 

van certificaten gelegenheid geven het voorkeursrecht ten aanzien van de certificaten op 

overeenkomstige wijze uit te oefenen. 

Aan het Administratiekantoor uitgekeerde bonusaandelen, bijschrijving op de aandelen, 

stockdividenden of dergelijke zullen voorzover mogelijk aan de certificaathouders be-

schikbaar worden gesteld in de vorm van certificaten. 

5.6. Voor alle verrichtingen ter zake van deze administratie zal de gelegenheid zijn openge-

steld ten kantore van het Administratiekantoor of anderszins zoals medegedeeld op de in 

artikel 7 bedoelde wijze. 

5.7. Het Administratiekantoor zal niet aansprakelijk zijn voor schade of nadelen, die bij enige 

verrichting terzake van deze administratie onverhoopt mochten worden geleden, noch 

voor personen of instellingen, van wier bemiddeling het te goeder trouw heeft gebruik 

gemaakt. 

Royement 



Artikel 6.  

Het Administratiekantoor zal op schriftelijk verzoek van een certificaathouder en tegen gelijktijdi-

ge royering van die certificaten een corresponderend aantal aandelen aan die certificaathouders 

overdragen, zulks evenwel met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 13, 14 en 15 van de 

statuten van de vennootschap. 

Kennisgevingen, aankondigingen en mededelingen 

Artikel 7.  

Alle kennisgevingen, aankondigingen en mededelingen aan certificaathouders geschieden op de 

door het bestuur van het Administratiekantoor te bepalen wijze, met inachtneming van de toepas-

selijke wet- en regelgeving, en waar mogelijk via de website van de vennootschap en/of via een 

langs andere elektronische weg openbaar gemaakt bericht. 

Jaarstukken vennootschap, jaarverslag Administratiekantoor 

Artikel 8.  

8.1. Jaarlijks zullen de jaarrekening van de vennootschap, en alle stukken welke volgens de 

bepalingen in de statuten van de vennootschap voor aandeelhouders ter inzage moeten 

liggen, alsmede alle publicaties waartoe de vennootschap zich blijkens deze administra-

tievoorwaarden of uit andere hoofde verplicht heeft voor een ieder ter inzage zijn via de 

website van de vennootschap of op de in artikel 7 bedoelde wijze. 

8.2. Het Administratiekantoor zal terstond na verschijning van de jaarrekening van de ven-

nootschap aan certificaathouders een rapport uitbrengen omtrent zijn werkzaamheden 

gedurende het verslagjaar, tevens vermeldende het nominaal bedrag van de in admi-

nistratie genomen aandelen, welk rapport voor certificaathouders wordt openbaar ge-

maakt op de in artikel 7 bedoelde wijze en, waar mogelijk, op de website. 

Uitoefening rechten, volmacht 

Artikel 9.  

9.1. Het Administratiekantoor zal van de aan de gewone aandelen verbonden rechten op zo-

danige wijze gebruik maken dat de belangen van de vennootschap en alle daarbij betrok-

kenen, naar het oordeel van het bestuur, zo goed mogelijk worden gewaarborgd. 

9.2. Het Administratiekantoor verbindt zich om, indien een voorstel wordt gedaan, inhou-

dende dat in de rechten, verbonden aan de in administratie genomen aandelen, verande-

ring zal worden gebracht, van het voornemen om wel of niet van zijn stemrecht gebruik 

te maken, zo mogelijk tenminste veertien dagen tevoren, aan de certificaathouders ken-

nis te geven, zonder dat behoeft te worden vermeld in welke richting zal worden ge-

stemd. 

9.3. In de gevallen, in artikel 9.2 bedoeld, is het Administratiekantoor verplicht om certifi-

caathouders, die zelfstandig stem willen uitbrengen, daartoe, voor zoveel mogelijk, door 

het verlenen van volmacht zijn medewerking te verlenen, met dien verstande, dat zij uit 



hoofde van zodanige volmacht niet meer stemmen zullen kunnen uitbrengen dan op 

grond van de artikelen 13, 14 en 15 van de statuten van de vennootschap aan hen aande-

len zouden kunnen worden overgedragen. 

Vergadering van certificaathouders 

Artikel 10.  

10.1. Indien het Administratiekantoor het gewenst acht de mening van certificaathouders over 

een bepaald onderwerp te vernemen, kan het Administratiekantoor de certificaathouders 

in vergadering bijeenroepen op de in artikel 7 bepaalde wijze. Het bestuur van het Ad-

ministratiekantoor kan, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 2:119 lid 3 Bur-

gerlijk Wetboek, bepalen dat als stem of vergadergerechtigden gelden, zij die op een be-

paald tijdstip die rechten hebben, ongeacht wie ten tijde van de vergadering van certifi-

caathouders rechthebbende op de certificaten zijn. Bij de oproeping zal hetzij de inhoud 

worden opgenomen van de agenda en van alle stukken, waarvan de kennisneming voor 

certificaathouders van belang is bij de behandeling van de agenda, hetzij worden ver-

meld, dat en alwaar deze bescheiden gratis verkrijgbaar zijn en, indien van toepassing, 

wordt het registratie tijdstip  vermeld alsmede waar en de wijze waarop de in dit lid be-

doelde registratie dient te geschieden.  

10.2. De oproeping respectievelijk verkrijgbaarstelling, als vorenbedoeld, zal niet later dan op 

de vijftiende dag, aan die van de vergadering voorafgaande, plaatshebben. De vergade-

ringen zullen worden voorgezeten door een door het Administratiekantoor aan te wijzen 

voorzitter en worden gehouden te Rotterdam. 

10.3. Een of meer houders van certificaten die gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van 

het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, of een zoveel geringer bedrag als bij de statu-

ten van de vennootschap is bepaald, kunnen door de voorzieningenrechter van de recht-

bank op hun verzoek worden gemachtigd tot de bijeenroeping van een vergadering van 

certificaathouders. De voorzieningenrechter wijst dit verzoek af, indien hem niet is ge-

bleken, dat verzoekers voordien aan het bestuur van het Administratiekantoor schriftelijk 

en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek hebben 

gericht een vergadering van certificaathouders bijeen te roepen, en dat het bestuur niet 

de nodige maatregelen heeft getroffen, op dat de vergadering van certificaathouders bin-

nen zes weken na het verzoek kon worden gehouden. 

Wijziging administratievoorwaarden 

Artikel 11.  

In de administratievoorwaarden kan, onder behoorlijke aankondiging door het Administratiekan-

toor, wijziging worden gebracht, na overleg met Euronext. Worden echter wijzigingen in deze 

administratievoorwaarden aangebracht, waardoor de rechten of zekerheden van certificaathouders 

worden verminderd of lasten aan certificaathouders worden opgelegd, dan worden certificaathou-



ders gedurende ten minste drie maanden na aankondiging van de wijziging in de gelegenheid ge-

steld hun certificaten gratis te royeren, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 13, 14 

en 15 van de statuten van de vennootschap. Zodanige wijzigingen worden eerst van kracht zodra 

drie maanden na bedoelde aankondiging zijn verstreken. 

Indien wijzigingen geboden of gewenst zijn tengevolge van wijzigingen, die in de in administratie 

genomen aandelen hebben plaatsgevonden, zal aan zulke wijzigingen geen recht op gratis roye-

ment door certificaathouders kunnen worden ontleend. 

Overdracht administratie 

Artikel 12.  

12.1. Indien het Administratiekantoor mocht worden ontbonden, dan wel het Administratie-

kantoor of de vennootschap de functie van het Administratiekantoor terzake van deze 

administratie wenst te (doen) beëindigen, zullen zij in onderling overleg een opvolger 

aanwijzen. Voor het geval dit overleg niet mocht slagen, zal de vennootschap aan Euro-

next een bindende voordracht van ten minste twee opvolgers verzoeken op te maken, 

waaruit de vennootschap een opvolger zal aanwijzen. De opvolger zal alle verplichtin-

gen uit de onderhavige voorwaarden moeten overnemen. 

De aanwijzing van een opvolger wordt van kracht, nadat twee maanden verstreken zijn 

na de mededeling van de opheffing of overdracht der administratie. Het Administratie-

kantoor zal de aandelen van de vennootschap, welke het in administratie heeft, binnen de 

hiervoor bepaalde termijn aan de opvolger overdragen. Deze zal aan certificaathouders 

tegen inlevering van certificaten kosteloos nieuwe of gewijzigde certificaten afgeven.  

Het hiervoor in dit lid bepaalde is niet van toepassing indien de vennootschap reeds is 

opgehouden te bestaan of de verwachting van het bestuur van het Administratiekantoor 

gerechtvaardigd is dat de vennootschap in de nabije toekomst zal ophouden te bestaan. 

12.2. Bij overdracht van de administratie zullen certificaathouders, indien zij dit wensen, ge-

durende twee maanden na de mededeling van de overdracht, kosteloos tegen gelijktijdi-

ge royering van hun certificaten gelijke nominale bedragen gewone aandelen kunnen 

verkrijgen, zulks met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 13, 14 en 15 van de 

statuten van de vennootschap. 

12.3. Van overdracht van de administratie zal op de in artikel 7 bepaalde wijze mededeling 

worden gedaan. 

Opheffing administratie 

Artikel 13.  

13.1. Opheffing van de administratie kan slechts geschieden met goedkeuring van de vennoot-

schap. 

13.2. Bij opheffing van de administratie zullen kosteloos tegen gelijktijdige royering van de 

certificaten een corresponderend aantal aandelen worden overgedragen. 



13.3. Bij opheffing van de administratie zal een termijn van tenminste twee jaar sedert de dag 

van kennisgeving worden gesteld, binnen welke de verwisseling van de certificaten te-

gen aandelen op de wijze, als hiervoor in artikel 6 omschreven, zal kunnen plaatsvinden. 

Gedurende die termijn blijven deze administratievoorwaarden van kracht, behoudens 

mogelijke wijzigingen, als in artikel 11 bedoeld, en met deze uitzondering dat de uitgifte 

van certificaten dan wordt gestaakt. 

13.4. Na het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn zal het Administratiekantoor gerech-

tigd zijn, na overleg met Euronext, de nog in administratie zijnde aandelen hetzij aan een 

derde over te dragen op kosten en voor risico van de houders van de dan nog uitstaande 

certificaten, hetzij te verkopen en de opbrengst ter beschikking van de houders der dan 

nog uitstaande certificaten te houden. 

13.5. Van opheffing van de administratie zal op de in artikel 7 vermelde wijze mededeling 

worden gedaan. 

Verkrijgbaarheid administratievoorwaarden 

Artikel 14.  

Op diens verzoek kan een houder van certificaten een afschrift van deze administratievoorwaarden 

kosteloos verkrijgen van het Administratiekantoor. 

De administratievoorwaarden worden tevens kenbaar gemaakt op de in artikel 7 bepaalde wijze. 
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