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Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde
stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te
2514 JS 's-Gravenhage, Nassaulaan 4, zoals deze luiden na het passeren van de
akte van wijziging van de administratievoorwaarden op 19 februari 2013 verleden
voor mr. M.J. Dussel, notaris te Rotterdam.

BEGRIPSBEPALINGEN
Artikel 1
a.

de stichting: de statutair en feitelijk te Den Haag gevestigde stichting: Stichting
Administratiekantoor Renpart Vastgoed;
b. vennootschap: naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met
beperkte aansprakelijkheid, waarvan de aandelen tegen toekenning van
certificaten ten titel van beheer door de stichting zijn verworven en
geadministreerd;
c. het bestuur: het bestuur van de stichting;
d. certificaten: de door de stichting uitgegeven certificaten van aandelen in het
kapitaal van een vennootschap;
e. certificaathouders: houders van door de stichting uitgegeven certificaten;
royering: het intrekken van een certificaat tegen afgifte van het
f.
geadministreerde aandeel;
g. schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander
gangbaar (elektronisch) communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift
kan worden ontvangen, mits de identiteit van de afzender met afdoende
zekerheid kan worden vastgesteld.
Artikel 2
1. De stichting kent voor elk haar ten titel van beheer overgedragen aandeel een
certificaat toe, hebbende dezelfde aanduiding als het aandeel, waarvoor het is
toegekend, van een gelijk nominaal bedrag, voorzover van toepassing.
2. De certificaten luiden op naam en kunnen, met inachtneming van het bepaalde
in de statuten van de stichting, worden geroyeerd. Certificaatbewijzen worden
niet uitgegeven.
3. Het bestuur houdt ten kantore der stichting voor iedere vennootschap
afzonderlijk een register waarin worden ingeschreven de namen en adressen der
certificaathouders en de aanduidingen van hun certificaten. Indien een
rechtspersoon, een maatschap, een vennootschap onder firma, een
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commanditaire
vennootschap
of
enigerlei
andere
vennootschap,
certificaathouder is, dient een dergelijke certificaathouder - ter registratie in het
desbetreffende register van certificaathouders - tevens aan het bestuur al die
gegevens te verschaffen met betrekking tot haar eigen aandeelhouders,
vennoten of andere belanghebbenden van en bij een dergelijke certificaathouder
als het bestuur wenselijk oordeelt. Gedeelten van een register kunnen, zulks ter
keuze van het bestuur, worden gehouden door trustmaatschappijen en/of
bankinstellingen.
4. De certificaathouders zijn verplicht schriftelijk een adres in de Benelux aan de
stichting of de in lid 3 van dit artikel bedoelde trustmaatschappijen of
bankinstellingen op te geven. Bij gebreke van een schriftelijk opgegeven adres
of indien een opgegeven adres is komen te vervallen, zonder dat een nieuw
adres is opgegeven, is de stichting onherroepelijk gemachtigd namens een
certificaathouder kennisgevingen en oproepingen in ontvangst te nemen.
5. Elke inschrijving in een register, als bedoeld in lid 3 en iedere wijziging van
zodanige inschrijving, wordt ondertekend door of namens een bestuurder der
stichting.
6. Iedere certificaathouder kan te allen tijde inzage nemen van een in lid 3 bedoeld
register en daaruit uittreksels verkrijgen, alles voorzover het zijn certificaten
betreft.
Artikel 3
1. Levering van certificaten van aandelen in het kapitaal van een vennootschap
geschiedt door een onderhandse dan wel notariële akte van levering en
schriftelijke mededeling aan en erkenning daarvan door de stichting, of een door
deze, met het oog op de ontvangst van die mededeling, aangewezen
trustmaatschappij of bankinstelling. De stichting of de vorenbedoelde
trustmaatschappij of bankinstelling zal daarvan mededeling doen aan de
desbetreffende vennootschap.
2. Als onderhandse akte van levering, als in lid 1 bedoeld, kan gelden een langs
elektronische weg overgebrachte en op schrift reproduceerbare akte, mits alle
partijen via het elektronische communicatiemiddel met afdoende zekerheid
kunnen worden geïdentificeerd en met deze wijze van leveren hebben
ingestemd.
3. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch
communicatiemiddel.
Artikel 4
Op houders van certificaten van aandelen in het kapitaal van een vennootschap is de
blokkeringsregeling voorkomende in de statuten van de desbetreffende
vennootschap, zoals deze op het desbetreffende tijdstip luidt, van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande, dat telkens waar wordt gesproken over aandelen en
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aandeelhouders moet worden gelezen certificaten respectievelijk certificaathouders
en dat alle taken in gemelde blokkeringsregeling voorzover opgedragen aan de
algemene vergadering van aandeelhouders toekomen aan de vergadering van
houders van certificaten van aandelen in het kapitaal van de desbetreffende
vennootschap terwijl alle taken opgedragen aan andere organen der vennootschap
te dezen door de directie van de desbetreffende vennootschap worden uitgeoefend.
Artikel 5
De rechten die de stichting op grond van de statuten van de desbetreffende
vennootschap mochten toekomen, behoudens in het kader van een gedeeltelijke
royering van certificaten, zullen door de stichting ten behoeve van de houders van
certificaten van aandelen in het kapitaal van de desbetreffende vennootschap
worden uitgeoefend. Het bestuur zal daarbij alle ter zake tussen de stichting en een
vennootschap en de stichting en één of meer houders van certificaten van aandelen
in het kapitaal van een vennootschap gewisselde correspondentie en andere
bescheiden voor alle houders van certificaten van aandelen in het kapitaal van de
desbetreffende vennootschap terstond na ontvangst of verzending van de stukken
ter inzage leggen.

Artikel 6
De stichting houdt de haar, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5,
toegewezen aandelen ten titel van beheer en zal aan de desbetreffende
certificaathouders met de verkregen aandelen corresponderende certificaten
toekennen.
Op die certificaten is het in deze administratievoorwaarden en in de statuten der
stichting bepaalde toepasselijk.
Artikel 7
Tot vervreemding of bezwaring der aandelen zal de stichting, onverminderd hetgeen
in de statuten der stichting is bepaald omtrent de royering der certificaten, niet
bevoegd zijn.
Artikel 8
De certificaten evenals de certificaten die daarvoor van rechtswege in de plaats
treden en in het algemeen de rechten van houders van certificaten zullen mede
worden beheerst door de betreffende bepalingen der statuten van de stichting zoals
die bepalingen thans luiden of later mochten komen te luiden, ook voorzover
bedoelde bepalingen hierna in deze akte niet zijn herhaald.
Artikel 9
Indien een certificaat aan meer dan één persoon toebehoort, zijn de gezamenlijke
gerechtigden v~rplicht, op straffe van opschorting van hun rechten, iemand aan te
wijzen om hen tegenover de stichting te vertegenwoordigen.
Artikel 10
1. De stichting oefent alle aan de geadministreerde aandelen - dan wel aandelen
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6.

die daarvoor van rechtswege in de plaats treden - verbonden rechten uit.
De stichting ontvangt dividenden en verdere uitkeringen.
De stichting zal elk dividend en elke andere uitkering op de te haren name
gestelde aandelen innen en na ontvangst onmiddellijk een overeenkomstig
dividend of overeenkomstige andere uitkering op de desbetreffende certificaten
beschikbaar stellen.
Bij uitkering van bonusaandelen zal de stichting deze ten titel van beheer
behouden en aan de desbetreffende certificaathouders met die bonusaandelen
corresponderende certificaten toekennen. Op die certificaten is het in deze
administratievoorwaarden en in de statuten der stichting bepaalde toepasselijk.
Rechten tot het nemen van aandelen, die op aan de stichting ten titel van
beheer toebehorende aandelen mochten worden toegekend, zullen door de
stichting ten behoeve van de desbetreffende certificaathouders worden
uitgeoefend.
Bij toekenning van zodanige rechten zal het bestuur de desbetreffende
certificaathouders mededelen, welke bedragen, benodigd voor de inschrijving,
bij de stichting moeten worden gestort en binnen welke termijn zulks dient te
geschieden. Indien alle desbetreffende certificaathouders tijdig de bedragen,
nodig voor de uitoefening van het recht tot het nemen van aandelen, toegekend
op de met hun certificaten corresponderende aandelen hebben gestort, zal de
stichting, na verkrijging van de nieuwe aandelen deze aandelen ten titel van
beheer houden en aan de desbetreffende certificaathouders met die aandelen
corresponderende certificaten toekennen.
Op die certificaten is het in deze administratievoorwaarden en in de statuten der
stichting bepaalde toepasselijk.
Voor het geval, tengevolge van de onderlinge verhouding van het bezit aan
certificaten van aandelen van certificaathouders, één of meer certificaten,
corresponderende met één of meer der door de stichting door uitoefening van
het recht tot het nemen van aandelen verkregen nieuwe aandelen, aan meer
certificaathouders, ieder voor een onverdeeld gedeelte, toekomen, zal
toewijzing van dat certificaat of die certificaten geschieden bij loting, te regelen
en te houden door het bestuur.
Een certificaathouder, aan wie zodanige toewijzing geschiedt, zal aan ieder van
de in lid 4 bedoelde certificaathouders aan wie de toewijzing niet geschiedde,
binnen een door het bestuur te stellen termijn vergoeden een bedrag, hetwelk
op partijen bindende wijze zal worden vastgesteld door het bestuur.
Indien niet alle desbetreffende certificaathouders tijdig de bedragen, nodig voor
de uitoefening van het recht tot het nemen van aandelen, op de met hun
certificaten corresponderende aandelen hebben gestort, zal de stichting de
rechten tot het nemen van aandelen, voor de uitoefening waarvan geen storting
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plaatsvond, met inachtneming van de statuten van de desbetreffende
vennootschap, bestens verkopen en de opbrengst zo spoedig mogelijk met de
desbetreffende certificaathouders afrekenen, alles tenzij bij het toekennen van
rechten tot het nemen van aandelen anders bepaald is.
7. Het hiervoor bepaalde vindt ten aanzien van door een vennootschap op de door
de
stichting
geadministreerde
aandelen
toegekende
stockdividenden
overeenkomstige toepassing.
8. Indien een vennootschap een keuzedividend vaststelt zal het bestuur de
houders van certificaten van aandelen in het kapitaal van de desbetreffende
vennootschap terstond na de kennisgeving van de desbetreffende vennootschap
dienovereenkomstig berichten onder mededeling binnen welke termijn het
bestuur moet mededelen voor hoeveel bonusaandelen de stichting reflecteert.
Het hiervoor ten aanzien van stockdividend en recht tot het nemen van
aandelen bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
9. De rechten uit de certificaten van aandelen jegens de stichting op dividend of
een andere uitkering vervallen na zes jaar, nadat het dividend of die van die
andere uitkering betaalbaar is geworden.
10. De stichting is bevoegd de in lid 9 bedoelde gelden en waarden bij een of meer
te goeder naam en faam bekende bankinstellingen te plaatsen, in consignatie of
in open bewaring te geven, zulks voor rekening en risico van de
belanghebbende.
Artikel 11
Certificaten kunnen worden geroyeerd op de wijze als uiteengezet in artikel 14 van
de statuten van de stichting.
Artikel 12
1. De bepalingen van deze administratievoorwaarden zullen door het bestuur
kunnen worden gewijzigd op dezelfde wijze, als in artikel 14 van de statuten der
stichting ten aanzien van de statutenwijziging is voorzien, mits na voorafgaande
inlichting van alle certificaathouders. De wijziging wordt van kracht en werkt ten
aanzien van de stichting, van alle certificaathouders en van alle aandeelhouders,
doordat zij bij notariële akte wordt geconstateerd. Ten aanzien van bedoelde
notariële akte vindt artikel 14 lid 3 van de statuten der stichting
overeenkomstige toepassing.
der stichting
en
in deze
2. Van
iedere wijziging
in
de statuten
administratievoorwaarden doet het bestuur onverwijld schriftelijk mededeling
aan alle certificaathouders, aan de in artikel 2 lid 3 bedoelde adressen.
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