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Doorlopende tekst van de statuten van de te Den Haag gevestigde stichting:
Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 'sGravenhage, Nassaulaan 4, zoals deze luiden na het passeren van de akte van
partiële statutenwijziging, verleden voor mr. M.J. Dussel, notaris te Rotterdam op
negentien februari tweeduizend dertien.

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1
In de statuten van deze stichting wordt verstaan onder:
a. de stichting: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;
b. het bestuur: het bestuur van de stichting;
c.
bestuurder(s): zowel de bestuurder A als de bestuurder B en de bestuurder C;
d. 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;
e. certificaten: de door de stichting uitgegeven certificaten van aandelen in het
kapitaal van een vennootschap;
administratievoorwaarden: de bepalingen waaronder aandelen door de stichting
f.
ten titel van beheer zijn verworven;
g. royering: het intrekken van een certificaat tegen afgifte van het
geadministreerde aandeel.
NAAM EN ZETEL

Artikel 2
De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed. Zij is
gevestigd te Den Haag.
DOEL

Artikel 3
1. De stichting heeft ten doel het tegen toekenning van certificaten ten titel van
beheer verwerven en administreren van aandelen in naamloze vennootschappen
en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, het uitoefenen
van alle aan die aandelen verbonden rechten, onder verplichting voor de
stichting hetgeen zij op de aandelen ontvangt, althans de waarde daarvan, aan
de certificaathouders uit te keren, alles binnen het kader van de
administratievoorwaarden, en het verrichten van al hetgeen met het
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2.

bovenstaande direct verband houdt.
De stichting is niet bevoegd, anders dan bij wijze van royering, de haar
toebehorende aandelen te vervreemden, te verpanden of anderszins met een
beperkt recht te bezwaren.

BESTUUR
Artikel 4

1.

2.

3.
4.
5.

Het bestuur bestaat uit drie personen: een bestuurder A, een bestuurder B en
een bestuurder C.
De bestuurder A wordt door Renpart Vastgoed Management B.V., een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rotterdam,
benoemd en de bestuurder Ben de bestuurder C worden, met inachtneming van
het bepaalde in artikel 5, benoemd door het bestuur.
Iedere bestuurder heeft zitting voor de tijd van vier jaar. Een periodiek
aftredende bestuurder is terstond herbenoembaar.
De bestuurder A zal de voorzitter van het bestuur zijn.
Hij die wordt benoemd ter voorziening in een tussentijdse ontstane vacature,
heeft zitting voor de tijd, die zijn voorganger nog te vervullen had.

BENOEMING VAN EEN BESTUURDER B/BESTUURDER C
Artikel 5

1.

2.

3.

4.

De bestuurder B en de bestuurder C worden benoemd door het bestuur bij
eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Het bestuur kan een besluit als in de vorige zin bedoeld slechts nemen, indien
alsdan ten minste twee bestuurders in functie zijn.
Staken de stemmen, dan vindt een tweede stemming plaats. Indien bij de
tweede stemming de stemmen wederom staken, alsook in het geval op grond
van het in de laatste volzin van lid 1 bepaalde, het bestuur geen besluit daartoe
kan nemen, wordt de desbetreffende bestuurder B of bestuurder C op verzoek
van de meest gerede bestuurder benoemd door de President van de Rechtbank
binnen wiens ressort de stichting is gevestigd.
De op grond van het bepaalde in lid 2 door de President van de Rechtbank
benoemde bestuurder defungeert van rechtswege op het tijdstip, waarop alsnog
op de wijze, omschreven in lid 1 in de vacature is voorzien.
Een bestuurder wiens opvolger moet worden benoemd, heeft indien hij op het
moment van de benoeming zelf nog bestuurder is, het recht omtrent de
benoeming van die opvolger stem uit te brengen.

VACATURE
Artikel 6

1.

In alle gevallen, waarin niet in een vacature kan worden voorzien of niet binnen
drie maanden na het ontstaan van een vacature in deze vacature is voorzien,
zal de meest gerede bestuurder of andere belanghebbende de President van de
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2.

Rechtbank binnen wiens ressort de stichting is gevestigd kunnen verzoeken een
bestuurder te benoemen.
De op grond van het vorige lid door de President van de Rechtbank benoemde
bestuurder defungeert van rechtswege op het tijdstip, waarop alsnog op de
wijze, omschreven in artikel 4 lid 2 en artikel 5, in de vacature is voorzien.

DEFUNGEREN VAN EEN BESTUURDER

Artikel 7
Een bestuurder defungeert, onverminderd het in Titel 6, Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek bepaalde:
a. door zijn overlijden;
b. door vrijwillig en door periodiek aftreden;
c. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder
curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen
verliest;
d. in de gevallen, bedoeld in artikel 6 lid 2;
e. voorzover het betreft een bestuurder A wanneer Renpart Vastgoed Management
B.V. hem ontslaat;
f.
voorzover het betreft een bestuurder B of een bestuurder C wanneer de andere
bestuurders gezamenlijk hem ontslaan; en
g. voorzover het betreft een bestuurder B of een bestuurder C in de gevallen,
bedoeld in artikel 5 lid 3.
BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 8
1. Bestuursvergaderingen worden gehouden, zo dikwijls een bestuurder het
verlangt en in ieder geval terstond na de ontvangst van een oproeping tot een
algemene vergadering van aandeelhouders van een vennootschap.
De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter of een andere bestuurder door
middel van aangetekende brieven, verzonden aan ieder der andere bestuurders.
De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag der oproeping
en die der vergadering niet meegerekend.
2. Het bestuur wijst uit zijn midden een penningmeester en - al dan niet uit zijn
midden - een secretaris aan. De functies van secretaris en penningmeester
kunnen door één persoon worden vervuld.
3. De voorzitter zit de bestuursvergaderingen voor en de secretaris houdt de
notulen. Bij afwezigheid van de voorzitter wijst de vergadering een der
aanwezige bestuurders aan om de vergadering te leiden.
Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter
en de secretaris der 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.
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vad

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk
geschiedt, daaronder begrepen een bericht per telegram, telefax of telex, en
alle bestuurders zich terzake uitspreken.
Van een en ander wordt aantekening gehouden in het notulenregister; zodanige
aantekening wordt door de voorzitter en de secretaris van het bestuur
ondertekend.
Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem.
Het bestuur besluit bij eenvoudige meerderheid van stemmen, tenzij deze
statuten anders bepalen.
Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering heeft de voorzitter een
doorslaggevende stem; bij zijn afwezigheid geldt het desbetreffende voorstel als
verworpen.
Geen geldige besluiten kunnen worden genomen, indien niet ten minste de
meerderheid der bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en alle
bestuurders, met inachtneming van het in dit artikel 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 in een bestuursvergadering waarin alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het in lid 4 van dit artikel en in
artikel 14 bepaalde.
Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde
medebestuurder doen vertegenwoordigen.
Het bestuur beslist op welke wijze het stemrecht verbonden aan de aan de
stichting toebehorende aandelen in het kapitaal van een vennootschap zal
worden uitgeoefend.
Het bestuur kan, met voorafgaande goedkeuring van elk der vennootschappen,
aan de bestuurders of aan een of meer hunner een beloning toekennen. Kosten
worden hun vergoed.
Onverminderd het in artikel 5 lid 1 bepaalde, geldt tijdens het bestaan van een
vacature het bestuur als volledig samengesteld, met dien verstande dat geen
besluiten genomen kunnen worden als bedoeld in artikel 14.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 9
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, voorzover uit de wet niet
anders voortvloeit. Voorts wordt de stichting vertegenwoordigd door twee
gezamenlijk handelende bestuurders.
2. Het bestuur verleent volmacht aan één van zijn leden om de stichting terzake
van de haar toebehorende aandelen in 'vergaderingen van aandeelhouders van
een vennootschap te vertegenwoordigen.
3. Het bestuur kan aan anderen schriftelijk volmacht geven om de stichting te
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vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.
4. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het
aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
Artikel 10
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar worden door het bestuur een
balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar
opgemaakt en vastgesteld.
3. Het bestuur is verplicht de hiervoor bedoelde bescheiden zeven jaar lang te
bewaren.
VERGADERING VAN HOUDERS VAN CERTIFICATEN VAN AANDELEN IN HET
KAPITAAL VAN EEN BEPAALDE VENNOOTSCHAP
Artikel 11
1. Vergaderingen van houders van certificaten van aandelen in het kapitaal van
een bepaalde vennootschap worden bijeengeroepen door het bestuur.
2. Het bestuur is verplicht een vergadering van houders van certificaten van
aandelen in het kapitaal van een bepaalde vennootschap bijeen te roepen zo
dikwijls één of meer houders van certificaten van aandelen die gezamenlijk ten
minste één tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal van de desbetreffende
vennootschap vertegenwoordigen het bestuur dit schriftelijk onder opgave van
de te behandelen onderwerpen verzoekt.
Indien alsdan het bestuur in gebreke blijft een vergadering van houders van
certificaten van aandelen in het kapitaal van de desbetreffende bijeen te roepen,
zodanig, dat deze binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt
gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd met
inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.
3. De vergadering van houders van certificaten van aandelen in het kapitaal van
een bepaalde vennootschap wordt geleid door de voorzitter van het bestuur.
Indien de voorzitter niet aanwezig is voorziet de vergadering van houders van
certificaten van aandelen in het kapitaal van een bepaalde vennootschap zelf in
haar leiding.
4. Op de oproepingen en vergaderingen zelf zijn de bepalingen van de statuten
van de desbetreffende vennootschap omtrent de oproeping en de algemene
vergaderingen van aandeelhouders overigens zoveel mogelijk van toepassing.
5. Elk certificaat geeft recht op het uitbrengen van één stem. Voorzover volgens
het bepaalde in deze statuten of in de administratievoorwaarden geen andere
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6.
7.

meerderheid respectievelijk quorum wordt vereist, worden alle besluiten door
een vergadering van houders van certificaten van aandelen in het kapitaal van
een bepaalde vennootschap genomen met volstrekte meerderheid der
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering vertegenwoordigde
certificaten.
Een certificaathouder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe
gevolmachtigde (rechts)persoon ter vergadering doen vertegenwoordigen.
De certificaathouders kunnen ook buiten vergaderingen besluiten nemen, mits
dit schriftelijk geschiedt, daaronder begrepen een bericht per telegram, telefax
of telex, welk schriftelijk stuk dient te worden gericht aan het in de hierna
bedoelde aangetekende brief op te geven adres.
Alsdan zullen de certificaathouders door het bestuur of de certificaathouder(s)
die bevoegd is/zijn een vergadering van houders van certificaten van aandelen
in het kapitaal van een bepaalde vennootschap bijeen te roepen, bij
aangetekende brief worden uitgenodigd zich terzake van bepaalde voorstellen
uit te spreken.
De certificaathouder die niet binnen dertig dagen na de dagtekening van
bovengenoemde brief antwoord heeft gegeven, wordt geacht blanco te hebben
gestemd; deze termijn kan door diegene(n) die de bovengenoemde brief
hebben verzonden, op grond van bijzondere omstandigheden geheel te
zijner/hunner beoordeling worden verlengd, doch niet langer dan met dertig
dagen.

Artikel 12
Alle bekendmakingen aan certificaathouders geschieden per brieven, gericht aan het
adres dat door certificaathouders steeds aan de stichting moet zijn opgegeven.
Iedere certificaathouder is verplicht zijn adres en iedere wijziging daarin schriftelijk
aan de stichting op te geven.
Alle gevolgen van het niet of niet juist mededelen van zijn adres dan wel de
wijzigingen daarin zijn voor rekening en risico van de betrokkene.

REGLEMENTEN
Artikel 13
1. Het bestuur is bevoegd (een) reglement(en) vast te stellen, waarin de
onderwerpen, welke niet in deze statuten zijn vervat worden geregeld.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

ROYERING, STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING
Artikel 14
1. Certificaten kunnen - met inachtneming van het in dit artikel bepaalde - worden
geroyeerd ingevolge een besluit van hetzij de desbetreffende certificaathouder
hetzij het bestuur. Iedere certificaathouder kan met betrekking tot de door hem
gehouden certificaten besluiten deze geheel of gedeeltelijk te royeren. Van een
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vad

2.

3.
4.
5.

6.

dergelijk besluit moet de desbetreffende certificaathouder het bestuur bij
aangetekend schrijven in kennis stellen. Het bestuur kan een besluit tot gehele
of gedeeltelijke royering van certificaten, tot wijziging van de bepalingen van
deze akte of tot ontbinding van de stichting en ten slotte een besluit tot
wijziging van de administratievoorwaarden slechts nemen in een vergadering
waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Voorts kan het
bestuur een besluit tot ontbinding van de stichting slechts nemen met algemene
stemmen.
Zijn in een vergadering van het bestuur waarin een voorstel als hiervoor in lid 1
bedoeld aan de orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd,
dan zal een tweede bestuursvergadering worden
bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één
en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanige besluit kan worden
genomen indien ten minste de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een statutenwijziging moet bij notariële akte tot stand komen. Iedere
bestuurder is afzonderlijk gerechtigd zodanige akte te doen verlijden.
Bij het besluit tot ontbinding van de stichting bepaalt het bestuur tot welk doel
een eventueel overschot na vereffening zal moeten worden aangewend.
De vereffening geschiedt door het bestuur, in dier voege dat de aandelen ten
titel van beëindiging van beheer aan de desbetreffende certificaathouders
worden overgedragen en de certificaten worden ingetrokken.
Ieder van de bestuursbesluiten omschreven in lid 1 van dit artikel kan slechts
worden genomen nadat het bestuur alle certificaathouders daaromtrent heeft
ingelicht.
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