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AKTE VAN WIJZIGING 

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN 

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN TRIODOS BANK 

 

 

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

notaris te Amsterdam:  

[ gemachtigde werkzaam bij NautaDutilh ].  

De comparant verklaarde dat op [ datum ] tweeduizend zeventien door het bestuur van Stichting 

Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, een stichting, statutair gevestigd te Zeist (adres: 

3704 EC Zeist, Nieuweroordweg 1, handelsregister nummer: 41179632) (de "Stichting"), bij 

schriftelijk besluit de dato [ datum ], genomen [ buiten vergadering met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 8 lid 7 van de statuten van de Stichting ], is besloten de administratievoor-

waarden van de Stichting partieel te wijzigen, waarvan blijkt uit de aan deze akte gehechte kopie  

van dat [ schriftelijk besluit ]. 

Van de ingevolge de statuten van de Stichting vereiste goedkeuring van de naamloze vennoot-

schap Triodos Bank N.V., statutair gevestigd te Zeist (de "Bank"), blijkt uit de aan deze akte ge-

hechte kopie van het besluit buiten vergadering van de raad van bestuur van de Bank de dato [ 

datum ] tweeduizend zeventien.  

Van de ingevolge de statuten van de Stichting vereiste goedkeuring van de vergadering van certi-

ficaathouders van de Stichting blijkt uit de aan deze akte gehechte kopie van de notulen van de 

vergadering van certificaathouders gehouden te Zeist, de dato [ negentien ] mei tweeduizend ze-

ventien.  

De administratievoorwaarden van de Stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op acht 

juni tweeduizend vijftien voor voormelde notaris mr. Marcel Dirk Pieter Anker.  

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparant, handelend als gemeld, de admini-

stratievoorwaarden van de Stichting partieel te wijzigen als volgt:  

I. Artikel 2 lid 4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 

"4. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 3, geschieden alle kennisgevingen aan een 

certificaathouder aan het adres bedoeld in het voorgaande lid.".  

II. Artikel 10 lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:  

"3. Tot de vergadering worden opgeroepen de certificaathouders alsmede vruchtgebruikers en 

pandhouders van certificaten met stemrecht. De oproeping voor de vergadering geschiedt 

onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, niet later dan op de vijftiende (15e) dag 

vóór die van de vergadering. De oproeping voor de vergadering geschiedt, ter keuze van 

het bestuur, door aankondiging in een landelijk verspreid dagblad of door aankondiging 

op de website van de Bank, waar deze vanaf de dag van de oproeping tot aan de vergade-

ring rechtstreeks en permanent toegankelijk is.".  

III. Artikel 10 lid 4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:  

"4. Het bestuur is voor onbepaalde tijd gemachtigd bij de oproeping tot een vergadering te 

bepalen dat als stem- of vergadergerechtigde met betrekking tot die vergadering hebben te 

gelden zij die op de achtentwintigste (28e) dag voor die van de vergadering (de registra-
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tiedatum) die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door het bestuur 

aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de vergadering de rechthebbenden op de 

certificaten zijn.".  

SLOTVERKLARINGEN  

De comparant verklaarde ten slotte dat blijkens voormeld schriftelijk besluit de comparant ge-

machtigd is om deze akte te doen verlijden.  

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 de comparant 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, nota-

ris, ondertekend.  

 


