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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 

TRIODOS BANK N.V. 

 

 

Heden, [ datum ] tweeduizend zeventien, verscheen voor mij, mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek, 

notaris te Amsterdam:  

[ gemachtigde werkzaam bij NautaDutilh ].  

De comparant verklaarde dat de algemene vergadering van Triodos Bank N.V., een naamloze 

vennootschap, statutair gevestigd te Zeist (adres: 3704 EC Zeist, Nieuweroordweg 1, handelsregis-

ternummer: 30062415) (de "Vennootschap"), in de jaarvergadering gehouden te [ Amsterdam ] 

op [ negentien ] mei tweeduizend zeventien, op voorstel van de raad van bestuur en de raad van 

commissarissen van de Vennootschap, onder meer besloten heeft de statuten van de Vennootschap 

partieel te wijzigen. Een kopie van het uittreksel van de notulen (de "Notulen") van voormelde 

algemene vergadering zal aan deze akte worden gehecht.  

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op acht juni tweeduizend vijftien voor mr. Marcel Dirk Pieter 

Anker, destijds notaris te Amsterdam.  

Ter uitvoering van voormeld besluit van de algemene vergadering verklaarde de comparant de 

statuten van de Vennootschap bij deze als volgt partieel te wijzigen:  

I. Artikel 1 lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 

 "3.       De vennootschap is een structuurvennootschap in de zin van de artikelen 2:158 tot 

en met 2:164 Burgerlijk Wetboek.". 

II. Artikel 7 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 

 "1. De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee geza-

menlijk handelende leden van de raad van bestuur dan wel door een lid van de 

raad van bestuur samen met een procuratiehouder handelend binnen de grenzen 

gesteld aan de bevoegdheid van de betreffende procuratiehouder.". 

III. Aan artikel 9 wordt een nieuw lid 11 toegevoegd, dat, onder vernummering van de 

leden 11 en 12 van artikel 9 tot de leden 12 en 13, komt te luiden als volgt: 

"11. In geval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen zijn de over-

blijvende commissarissen respectievelijk is de overblijvende commissaris voorlo-

pig met de taken van de raad van commissarissen belast. In geval van ontstentenis 

of belet van alle commissarissen berusten de taken van de raad van commissaris-

sen voorlopig bij de persoon die daartoe door de raad van commissarissen is aan-

gewezen.". 

IV. Artikel 12 lid 4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 

 "4. Tot de algemene vergadering worden opgeroepen de aandeelhouders en de certifi-

caathouders. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt ten minste vijf-

tien (15) dagen vóór de dag van de vergadering. De oproeping geschiedt door 

aankondiging in een landelijk verspreid dagblad.". 

V. Artikel 12 lid 5 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 

 "5. In afwijking van het in lid 4 bepaalde, kan de oproeping tot de algemene vergade-

ring eveneens geschieden (i) voor zover het betreft aandeelhouders, per brief aan 



 
 

  2 

 

 

 

82040972 M 20677398 / 11 

de adressen van de aandeelhouders volgens het in artikel 3 bedoelde register en 

(ii) voor zover het betreft certificaathouders, door aankondiging op de website van 

de vennootschap, waar deze vanaf de dag van de oproeping tot aan de algemene 

vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is.". 

VI. Aan artikel 12 wordt een nieuw lid 9 toegevoegd, dat, onder vernummering van de 

leden 9,10,11 en 12 tot de leden 10,11,12 en 13 van artikel 12, komt te luiden als 

volgt: 

 "9. De raad van bestuur is voor onbepaalde tijd gemachtigd bij de oproeping tot een 

algemene vergadering te bepalen dat als stem- of vergadergerechtigde met betrek-

king tot die algemene vergadering hebben te gelden zij die op de achtentwintigste 

(28e) dag voor die van de algemene vergadering (de registratiedatum) die rechten 

hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de raad van bestuur aange-

wezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering de rechtheb-

benden op de aandelen of certificaten zijn.". 

VII. Artikel 12 lid 13 (na vernummering conform VI. hierboven) wordt gewijzigd en  

 komt te luiden als volgt: 

 "13. De in het vorige lid bedoelde notulen worden ter vaststelling ondertekend door de 

voorzitter van de vergadering en de door de voorzitter aangewezen secretaris.". 

SLOTVERKLARING  

De comparant verklaarde ten slotte dat [ hij/zij ] blijkens de Notulen is aangewezen om de notari-

ele akte van statutenwijziging te doen verlijden.  

SLOT  

De comparant is mij, notaris, bekend.  

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 medege-

deeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft [ hij/zij] 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, on-

dertekend.  

 


