NautaDutilh N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
BINCKBANK N.V.
Heden, [ ] tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam:
[ ].
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde het volgende:
(i)
voor de algemene vergadering van aandeelhouders van BinckBank N.V., een
naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam (adres: 1083 HN
Amsterdam, Barbara Strozzilaan 310, handelsregister nummer: 33162223), gehouden te Amsterdam (adres: 1083 HN Amsterdam, Barbara Strozzilaan 310)
op drieëntwintig april tweeduizend twaalf, was geagendeerd - onder andere het voorstel van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen van BinckBank N.V. om de statuten van BinckBank N.V. te wijzigen conform het
voorliggende concept van de akte van statutenwijziging en alle leden van het
bestuur van BinckBank N.V., alsmede iedere (kandidaat-)notaris werkzaam bij
NautaDutilh N.V., advocaten, notarissen en belastingadviseurs, te machtigen
de akte van statutenwijziging te verlijden;
(ii)
het in onderdeel (i) van deze aanhef genoemde voorstel van de vergadering van
houders van prioriteitsaandelen is in bovengenoemde algemene vergadering
van aandeelhouders met de door de statuten van BinckBank N.V. voorgeschreven meerderheid aangenomen.
De comparant verklaarde voorts dat de statuten laatstelijk zijn gewijzigd bij akte van
statutenwijziging verleden op zes juli tweeduizend elf voor voornoemde notaris mr.
Wijnand Hendrik Bossenbroek.
Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparant de statuten van BinckBank N.V. bij deze als volgt partieel te wijzigen:
I.
Artikel 1 sub 18 komt te luiden als volgt en voorts worden een nieuw sub
19 en 20 toegevoegd luidende:
"18.
intermediair: intermediair in de zin van de Wge;
19.
afhankelijke maatschappij: (i) een rechtspersoon waaraan de
vennootschap of één of meer afhankelijke
maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste
kapitaal verschaffen;
(ii) een vennootschap waarvan een
onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de vennootschap of een
afhankelijke maatschappij als vennote jegens
derden volledig aansprakelijk is voor alle
schulden;
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20.
II.
"2.

III.
"4.
IV.
"5.
V.
"4.

ondernemingskamer: de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam.".
Artikel 15 lid 2 komt te luiden als volgt:
Leden van het bestuur worden benoemd door de raad van commissarissen op
een door de prioriteit opgemaakte niet-bindende voordracht.
De prioriteit zal door het bestuur worden uitgenodigd om de nodige voordracht
op te maken.
De voordracht wordt opgemaakt binnen twee maanden, na het verzenden van
de in de vorige zin bedoelde uitnodiging.
Maakt de prioriteit geen of niet tijdig gebruik van zijn recht een voordracht op
te maken, dan is de raad van commissarissen vrij in zijn benoeming. De raad
van commissarissen geeft de algemene vergadering kennis van de voorgenomen benoeming van een lid van het bestuur.".
Artikel 15 lid 4 komt te luiden als volgt:
De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd ieder lid van het bestuur
te schorsen en te ontslaan.".
Artikel 15 lid 5 komt te luiden als volgt:
De raad van commissarissen ontslaat een lid van het bestuur niet dan nadat de
algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord.".
Artikel 16 lid 4 komt te luiden als volgt:
Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen besluiten van het bestuur omtrent:
a.
uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van
de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire
vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap
volledig aansprakelijke vennote is;
b.
medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
c.
het aanvragen van toelating van de onder a. en b. bedoelde stukken tot
de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel
het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
d.
het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in
een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien
deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de
vennootschap;
e.
het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste één/vierde
van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de
balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhanke-
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lijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
f.
investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één/vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap
volgens haar balans met toelichting vereisen;
g.
een voorstel tot wijziging van de statuten;
h.
een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
i.
aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
j.
beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal
werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
k.
ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke
maatschappij;
l.
een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.
Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van
de raad van commissarissen tevens onderworpen alle besluiten van het bestuur
omtrent zodanige rechtshandelingen als door de prioriteit duidelijk omschreven
en schriftelijk ter kennis van het bestuur zijn gebracht.
Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de leden van het bestuur niet aan.".
VI.
Aan artikel 20 wordt een nieuw lid 3 toegevoegd dat komt te luiden als
volgt:
"3.
Commissarissen kunnen niet zijn:
a.
personen die in dienst zijn van de vennootschap;
b.
personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
c.
bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a. en b. bedoelde personen.".
VII. Artikel 21 komt te luiden als volgt:
"Artikel 21.
1.
De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij
vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering en
met de ondernemingsraad.
De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn
taak naar behoren kan vervullen.
De raad van commissarissen streeft naar een gemengde samenstelling, onder
meer met betrekking tot geslacht en leeftijd.
De leden van de raad van commissarissen dienen ten opzichte van elkaar, het
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2.

3.

4.

5.

bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch te kunnen opereren.
De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in lid 7 van dit artikel, op
voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend
aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad. De voordracht is
met redenen omkleed. De voordracht wordt niet aan de algemene vergadering
aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 26 van deze statuten in de gelegenheid is gesteld
hierover en standpunt te bepalen. De voorzitter of een door hem aangewezen
lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de
algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het voorstel tot benoeming niet aan.
De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van
commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede wanneer,
ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats
moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in lid 5 van dit artikel bedoelde
versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling.
Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming of herbenoeming van een
commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn naam, leeftijd, zijn
beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de
vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot
een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming is met
redenen omkleed. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze
waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat
de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar
maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen
persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of
dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling
niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal van de leden van de
raad van commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling
geldt.
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6.

7.

8.

9.

10.

Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De raad van commissarissen treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het
bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad van commissarissen aan de ondernemingskamer het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen
plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer
het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen
overeenkomstig het bepaalde in lid 5 van dit artikel.
De algemene vergadering kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal
de voordracht afwijzen. Indien de aandeelhouders bij volstrekte meerderheid
van stemmen hun steun aan de kandidaat onthouden, maar deze meerderheid
niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigde, kan
een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan
worden afgewezen met volstrekte meerderheid van stemmen. Alsdan maakt de
raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 3 tot en met 6
zijn van toepassing.
Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet
besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen
de voorgedragen persoon.
De algemene vergadering kan de bevoegdheden die haar volgens leden 3 en 9
toekomt voor een door haar te bepalen duur van telkens ten hoogste twee achtereenvolgende jaren, overdragen aan een commissie van aandeelhouders
waarvan zij de leden aanwijst; in dat geval doet de raad van commissarissen
aan de commissie de mededeling bedoeld in lid 3. De algemene vergadering
kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken.
De ondernemingskamer kan op een desbetreffend verzoek een commissaris
ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging der omstandigheden op grond waarvan
handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan
worden verlangd.
Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad.
Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen. De
schorsing vervalt van rechtswege, indien de vennootschap niet binnen één
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

VIII.
"7.

maand na de aanvang van de schorsing een verzoek tot ontslag als bedoeld in
lid 9 bij de ondernemingskamer heeft ingediend.
Ontbreken alle commissarissen anders dan ingevolge het bepaalde in de leden
12 tot en met 15 van dit artikel dan geschiedt de benoeming door de algemene
vergadering op de wijze zoals omschreven in artikel 159 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
De algemene vergadering kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal,
het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Het besluit is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig
lid 14.
Een besluit als bedoeld in lid 12 wordt niet genomen dan nadat het bestuur de
ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in
kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor
de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt het bestuur de
raad van commissarissen en de algemene vergadering van dit standpunt op de
hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering
doen toelichten.
Het besluit bedoeld in lid 12 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de
raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt het bestuur onverwijld
aan de ondernemingskamer tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen.
De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van het bepaalde in de leden 1 tot en met 8 en 16.
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad verstaan
de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, worden de bevoegdheden van dit artikel door deze raden afzonderlijk uitgeoefend; als er sprake is van een voordracht als bedoeld in lid 5
worden de bevoegdheden van dit lid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend.
Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad
volgens dit artikel toe aan de centrale ondernemingsraad.".
Artikel 26 lid 7 komt te luiden als volgt:
Om behandeling kan worden verzocht door een of meer houders van aandelen
die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste
kapitaal vertegenwoordigen of, indien de aandelen zijn toegelaten tot de handel
op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gere-
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IX.
"7.

glementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit
een staat die geen lidstaat is ten minste een waarde vertegenwoordigen van
vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000), althans een bedrag zoals vastgesteld bij
de in artikel 114a Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vermelde algemene
maatregel van bestuur.".
Artikel 28 lid 7 komt te luiden als volgt:
Indien met medewerking van de vennootschap certificaten van aandelen zijn
uitgegeven die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of
een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of multilaterale
handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is, wordt
de houder van de certificaten op zijn verzoek gevolmachtigd om met uitsluiting
van de volmachtgever het stemrecht verbonden aan het betreffende aandeel of
de betreffende aandelen uit te oefenen in een in de volmacht aangegeven algemene vergadering. Een aldus gevolmachtigde certificaathouder kan het stemrecht naar eigen inzicht uitoefenen. De artikelen 88 lid 4 en 89 lid 4 Boek 2
van het burgerlijk wetboek zijn niet van toepassing.".

SLOT
Deze akte is verleden te Amsterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.
Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is
medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft hij verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte
door de comparant en mij, notaris, ondertekend.
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