
STATUTENWIJZIGING

Heden, achtentwintig oktober tweeduizend vijttien, verschenen voor mij, mr Otto Woutherus -
de Jong, notaris te 's-Gravenhage: ------
1 . de heer Hans Olav Mathieu de Wolf, wonende le 2243 CP Wassenaar, Sophialaan 5, ---

geboren te 's-Gravenhage op negen september negentienhonderd zestig, zich------------
legitimerend met een geldig Nederlands paspoort, nummer NUL8CP6J8, afgegeven te---
Wassenaar op acht april tweeduizend vijftien; en-------------

2. mevrouw Astrid Wllhelmina Johanna Kemoers, wonende he7722 HT Dalfsen,-
Tolhuisweg 24, geboren te Dalfsen op tweeentwintig juni negentienhonderd --------------
tweeönzeventig, zich legitimerend met een geldig Nederlands paspoort, nummer
NU2645085, afgegeven te Dalfsen op zeven apriltweeduizend elf;----

handelend als enige bestuurders van de besloten vennootschap met beperkte ----.------.----
aansprakelijkheid: Renpart Vastgoed Bewaar 8.V., statutair gevestigd te's-Gravenhage en --
kantoorhoudend te 2514 JS 's-Gravenhage, Nassaulaan 4.
De comparanten verklaarden:------------
Het bestuur van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Bewaarder Renpart---------
Vastgoed heeft op achtentwintig oKober tweeduizend vijftien buiten vergadering besloten----
tot wijziging van de statuten als hierna vermeld en tot machtiging van voornoemde
vennootschap: Renpart Vastgoed Bewaar B.V, om deze statutenwijziging tot stand te --------
brengen.
Van een en ander blijkt uit een bestuursbesluit buiten vergadering, dat aan deze akte wordt--
gehecht.

De comparanten verklaarden bij dezen de statuten van vermelde stichting zodanig te ----------
wijzigen dat deze voortaan luiden als volgt: -------
Naam en zetel--------
Artikel 1. -------------
1. De stichting draagt de naam: Stichting Bewaarder Renpart Vastgoed.
2. Zij is gevestigd te's-Gravenhage.
Doel---------
Artikel 2. -------------
1. De stichting heeft uitsluitend ten doel het behaftigen van de belangen van--------------------

maatschappen en/of commanditaire vennootschappen, alsmede hun maten en/of----------
vennoten, door: -------
a. het optreden als bewaarder van het vermogen van die maatschappen en/of

commanditaire vennootschappen;
b. het op eigen naam doch voor rekening en risico van (de gezamenlijke maten en/of --

vennoten van) die maatschappen en/of commanditaire vennootschappen verkrijgen,
beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van tot het vermogen van die------
maatschappen/en/of commanditaire vennootschappen behorende
vermogensbestanddelen, zulks met inachtneming van de betreffende



maatschapsovereenkomsten en/of overeenkomsten van commanditaire----------------
vennootschap danwel van op die maatschappen en/of commanditaire----------------
vennootschappen betrekking hebbende samenwerkingsovereenkomsten; ------

c. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van (ceftificaten-----
van) aandelen in het kapitaal van (bewaar)vennootschappen met een soortgelijke ----
doelstelling als het doel van de stichting. -

2. De stichting beoogt niet het behalen van winst.
Bestuur-----
Artikel 3. ---------------------
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit één of meer leden.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Renpart Vastgoed Bewaar--

8.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage, bepaalt het aantal leden en benoamt en -------
ontslaat deze. -------

3. Wanneer de in lid 2 bedoelde vennootschap niet voorziet of kan voorzíen in ontstane -----
vacatures, wordt een bestuurslid benoemd door de bevoegde rechter. -----

Besluitvorming bestuur
Artikel 4. -------------
1. Voor zover deze statuten niet anders bepalen, besluit het bestuur bij gewone

meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het -----
totaal aantal fungerende bestuursleden aanwezig is.------------
Elk bestuurslid heeft één stem.2.

3. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits schriftelijk en met-----
eenparigheid van stemmen van alle bestuursleden. Een dergelijk besluit staat gelijk met -

een besluit genomen in een vergadering.-------
4. Het bestuur behoeft de goedkeuring van (de directie van) de in artikel 3 lid 2 bedoelde --

vennootschap voor het nemen van besluiten slrekkende tot het (doen) uitoefenen door---
de stichting van stemrecht in organen van andere rechtspersonen, indien en voorzover --
die uitoefening van stemrecht gericht is op:-------
a, hei verrichten door die andere rechtspersonen van handelingen van bewaring

waaronder uitdrukkelijk begrepen besluiten en/of handelingen strekkende tot----------
investering in - en desinvestering van (de juridische eigendom van)----------
registergoederen, strekkende tot het aantrekken van geldleningen en strekkende tot-
het stellen van zekerheden voor schulden van derden;-

b. het doen nemen door die andere rechtspersonen van besluiten van organen van -----
andere rechtspersonen, indien en voor zover die besluiten betrekking hebben - ten --
aanzien van het besluitvormende orgaan - op een van de in dit añikel 4 lid 4 -----------
bedoelde onderwerpen; en------------

c, het goedkeuren van voorgenomen besluiten van andere organen van die andere -----
rechtspersonen, indien en voorzover die voorgenomen besluiten van die andere------
organen van die andere rechtspersonen betrekking hebben - ten aanzien van die-----
andere rechtspersonen - op een van de in dit artikel 4 lid 4 bedoelde ondenrverpen. -

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
Artikel 5. ------------
1. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, waaronder het ------

besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als vermeld in afiikel 291 van Boek 2 -----
van het Burgerlijk Wetboek.



lndien het bestuur niet voltallig is, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden,
onverminderd de verplichting van hel bestuur om in de vacature te doen voorzien. ---------
De stichting wordt vertegenwoordigd door haar bestuur. De-------------
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk-
handelende bestuursleden. --------------

Middelen
Artikel 6. ---------------------
De middelen van de stichting bestaan uit vergoedingen en verdere baten.
Boekjaar, jaarstukken
Artikel 7. -------------
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige
aantekeningen te houden dat daaruil te allen tijde haar rechten en verplichtingen ---------
kunnen worden gekend, -----

2, Hel bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een -----
balans en een staat van baten en lasten op te maken.----

Statutenwijziging en ontbinding
Artikel 9. -------------
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen en de stichting te ontbinden.------------------
2. Vereffening geschiedt door het bestuur, Een eventueel batig saldo wordt besteed voor ---

een doelstelling van algemeen maatschappelijk belang.---
sLoT--------
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Deze akle is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd vermeld, ----
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben zij verklaard -

tijdig voor het verlijden van die inhoud te hebben kunnen kennisnemen, daarop een -----------
toelichting te hebben gekregen, te zijn gewezen op de gevolgen die daaruit voor partijen ------
voortvloeien en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.
Tenslotte is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de comparanten en-----------
vervolgens door mij, notaris, ondertekend.
(Onder de akte volgen de handtekeningen).
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