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VOORWAARDEN VAN ADMINISTRATIE VAN GEWONE EN ZEVEN PERCENTS
CUMULATIEF-PREFERENTE AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN UNILEVER
N.V. TE ROTTERDAM, zoals deze zijn komen te luiden per 10 juli 2015.

1
1.1

Begripsbepalingen
In deze administratievoorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende
betekenis:
aandeel: een gewoon aandeel of een 7% cumpref of onderaandelen daarvan
in het kapitaal van de vennootschap;
aangesloten instelling: een aangesloten instelling als bedoeld in de Wge;
administratiekantoor: Stichting Administratiekantoor Unilever N.V., opgericht
op een en dertig oktober twee duizend vijf;
algemene vergadering: de algemene vergadering van de vennootschap,
daaronder ook begrepen een vergadering van houders van aandelen van een
bepaalde soort, of een vergadering van dat orgaan;
bestuur: het bestuur van het administratiekantoor;
centraal instituut: het centraal instituut als bedoeld in de Wge;
certificaat: de belichaming van rechten en verplichtingen, afgeleid van een
aandeel, van een certificaathouder jegens het administratiekantoor, de
vennootschap en derden, krachtens deze administratievoorwaarden, de
statuten van het administratiekantoor en de wet; onder rechten zijn begrepen
de rechten die voor de houder van een certificaat ontstaan als gevolg van
uitgifte van aandelen door de vennootschap aan het administratiekantoor, al
dan niet bij wijze van uitkering op door het administratiekantoor in administratie
gehouden aandelen;
certificaathouder: een rechthebbende ten aanzien van een of meer door het
administratiekantoor toegekende certificaten;
deelgenoot: een deelgenoot als bedoeld in de Wge;
girodepot: het girodepot als bedoeld in de Wge waartoe certificaten van een
soort behoren;
intermediair: een intermediair als bedoeld in de Wge;
opvolger: een rechtspersoon die overeenkomstig het bepaalde in artikel 12
wordt aangewezen om de door het administratiekantoor gevoerde administratie
over te nemen;
schriftelijk: bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de
identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
scrip: een deelaanspraak op certificaten als bedoeld in artikel 16;
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statuten: de statuten van het administratiekantoor, zoals die van tijd tot tijd
luiden;
vennootschap: Unilever N.V., een naamloze vennootschap gevestigd te
Rotterdam, opgericht op negen november negentienhonderd zevenentwintig;
verzameldepot: een verzameldepot als bedoeld in de Wge waartoe certificaten
van een soort behoren;
Wge: Wet giraal effectenverkeer zoals deze van tijd tot tijd zal luiden, dan wel
de daarvoor in de plaats getreden wetgeving; en
7% cumprefs: zeven procent (7%) cumulatief-preferente aandelen in het
kapitaal van de vennootschap.
1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze
administratievoorwaarden, tenzij het tegendeel blijkt.
1.3 Een giraal certificaat, dat wil zeggen een certificaat dat deet uitmaakt van een
verzameldepot of het girodepot, staat op naam van de betreffende intermediair
of het centraal instituut, zodat deze formeel de tertificaathouder' is. De aan
een certificaat verbonden (stem)rechten worden op grond van het bepaalde in
de Wge (onder andere artikel 11 lid 3, 15, 36 lid 3 en 39, dan wel daarvoor in
de plaats gekomen bepalingen), echter uitgeoefend door de leitelijk
certificaathouder', zijnde de deelgenoot in het verzameldepot of girodepot
waarin het certificaat is opgenomen. Daar waar het in deze
administratievoorwaarden gaat om (uitoefening van) rechten verbonden aan
een giraal certificaat, dient voor `certificaathouder' derhalve de leitelijk
certificaathouder' te worden gelezen.
2
Administratie
2.1 Het administratiekantoor geeft tegenover de aandelen die het in administratie
verkrijgt certificaten uit.
2.2 De aandelen die het administratiekantoor in administratie neemt worden door
het administratiekantoor gehouden via een door haar aan te wijzen
intermediair.
2.3 De certificaten worden geacht door het administratiekantoor te zijn toegekend
met medewerking van de vennootschap. De certificaathouders hebben de
rechten die door de wet worden toegekend aan houders van met medewerking
van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
2.4 Certificaathouders zijn door de enkele verkrijging van certificaten gebonden
aan deze administratievoorwaarden en de daarin eventueel aan te brengen
wijzigingen.
2.5 Deze administratievoorwaarden worden op de website van het
administratiekantoor beschikbaar gesteld.
3
Certificaten en register van certificaathouders
3.1 Alle certificaten luiden op naam.
3.2 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van aIle
certificaathouders, niet zijnde deelgenoten, zijn opgenomen.
3.3 De vorm en de inhoud van het register en de daarin op te nemen gegevens
worden door het bestuur vastgesteld met inachtneming van het in dit artikel 3
bepaalde.
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3.4 Ter zake van de levering van een certificaat ter opname in een verzameldepot
onderscheidenlijk aan het centraal instituut ter opname in een girodepot voor
de desbetreffende soort certificaten, geldt het volgende:
(a) bij toekenning van een certificaat geschiedt de levering door of namens
het administratiekantoor;
(b)
een aangesloten instelling is bevoegd certificaten to leveren ter opname
in het girodepot;
(c)
de levering wordt aanvaard door de desbetreffende intermediair
onderscheidenlijk het centraal instituut;
(d)
de levering en aanvaarding kunnen geschieden zonder medewerking
van de andere deelgenoten in het verzameldepot respectievelijk zonder
medewerking van de andere aangesloten instellingen;
(e)
in het register worden opgenomen:
(i)
de naam en het adres van de intermediair onderscheidenlijk het
centraal instituut;
(ii)
de datum waarop het certificaat van die soort is gaan behoren tot
een verzameldepot onderscheidenlijk het girodepot voor de
desbetreffende soort certificaten; en
(iii) de datum van mededeling aan het administratiekantoor.
3.5 Uitlevering in de zin van artikel 26 Wge is niet mogelijk.
4
Dividenden en andere uitkeringen en voorkeursrecht
4.1 Het administratiekantoor int de dividenden en aIle andere uitkeringen op de
aandelen die het in administratie houdt. Onmiddellijk, of in ieder geval zo
spoedig mogelijk, na ontvangst stelt het administratiekantoor de dividenden en
andere uitkeringen betaalbaar en doet het daarvan mededeling aan de
certificaathouders. Het dividend en andere uitkeringen worden door het
administratiekantoor uitbetaald zonder enige aftrek van kosten.
4.2 Het administratiekantoor kan met de vennootschap overeenkomen dat
dividenden en andere uitkeringen door de vennootschap rechtstreeks aan
certificaathouders betaald zullen worden.
4.3 In geval de vennootschap op de aandelen een uitkering aankondigt naar keuze
van de aandeelhouder in geld of in andere waarden, stelt het
administratiekantoor de certificaathouders zo spoedig mogelijk in de
gelegenheid hun wens kenbaar to maken ten aanzien van de keus die het
administratiekantoor zal doen. Deze gelegenheid bestaat tot de vierde dag voor
die, waarop de keus door het administratiekantoor moet zijn uitgebracht. Indien
de wensen van de certificaathouders niet tijdig ter kennis van het
administratiekantoor zijn gekomen, kiest het administratiekantoor zoals het in
het belang van de certificaathouders dienstig oordeelt.
4.4 Uitkeringen door de vennootschap gedaan in de vorm van bonusaandelen,
bijschrijving op aandelen, stockdividenden of dergelijke worden door het
administratiekantoor voorzover mogelijk aan de certificaathouders in de vorm
van nieuwe certificaten beschikbaar gesteld.
4.5 Indien bij uitgifte van nieuwe aandelen door de vennootschap een
voorkeursrecht wordt toegekend, stelt het administratiekantoor de
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certificaathouders in de gelegenheid een voorkeursrecht op certificaten op
overeenkomstige voet uit te oefenen. Het bestuur bepaalt voor welk tijdstip het
voorkeursrecht door certificaathouders moet worden uitgeoefend.
4.6 Ten aanzien van vorderingen van certificaathouders jegens het
administratiekantoor tot uitkeringen, is artikel 42 van de statuten van de
vennootschap, dan wel de daarvoor in de plaats gekomen bepaling, van
overeenkomstige toepassing.
5
Royement
5.1 Certificaathouders kunnen het administratiekantoor schriftelijk verzoeken hun
certificaten te royeren en de onderliggende aandelen aan hen te leveren
overeenkomstig het daarover in de statuten van de vennootschap bepaalde.
5.2 Het administratiekantoor is gerechtigd voor de verwisseling van aandelen tegen
certificaten en voor de verwisseling van certificaten tegen aandelen een
redelijk, door de vennootschap en het administratiekantoor gezamenlijk vast te
stellen bedrag in rekening te brengen aan degene op wiens verzoek de
verwisseling plaatsvindt.
6
Kosten
6.1 Alle kosten van het administratiekantoor worden gedragen door de
vennootschap, onverminderd het bepaalde in artikel 5.2 en artikel 6.2.
6.2 Alle lasten of kosten die in welke vorm dan ook aan het administratiekantoor als
houder van eon of meer aandelen worden opgelegd, kunnen door het
administratiekantoor worden doorbelast aan en verhaald op de houders van de
tegenover die aandelen uitgegeven certificaten.
7
Raadpleging van certificaathouders
7.1 Zo dikwijls het bestuur zulks nodig of wenselijk acht, maar ten minste een (1)
keer per jaar, roept het certificaathouders ter raadpleging in een vergadering
van certificaathouders bijeen.
Het bestuur kan voorts houders van een certificaten van een bepaalde soort ter
raadpleging in een vergadering van houders van certificaten van die soort
bijeenroepen. Het in dit artikel bepaalde is ook op zo'n soortvergadering van
toepassing, voor zover in artikel 8.2 niet anders is bepaald.
Certificaathouders kunnen buiten vergadering geen besluiten nemen.
7.2 Vergaderingen van certificaathouders worden gehouden op een door of
namens het bestuur te bepalen plaats en tijdstip.
7.3 Een of meer certificaathouders die alleen of gezamenlijk ten minste een tiende
gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap in de vorm van
certificaten vertegenwoordigen, kunnen het bestuur schriftelijk en gemotiveerd
verzoeken een vergadering van certificaathouders bijeen te roepen. Het
bestuur willigt dit verzoek in binnen acht weken na de ontvangst ervan, tenzij
een zwaarwichtig belang van het administratiekantoor zich daartegen verzet.
7.4 De oproeping tot een vergadering van certificaathouders geschiedt ten minste
vijftien dagen vOOr de dag van de vergadering, op de wijze als in dit artikel 7.4
en in artikel 10.1 bepaald.
Bij de oproeping worden vermeld:
(a)
de plaats en het tijdstip van de vergadering;
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(b)

de te behandelen onderwerpen waaronder, indien van toepassing, de
bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag als bedoeld in artikel
10.2);
(c)
het registratietijdstip als bedoeld in artikel 7.7;
(d)
de wijze van aanmelding voor de vergadering;
(e)
aan welke voorschriften certificaathouders dienen te voldoen om
bevoegd te zijn de vergadering van certificaathouders bij te wonen of
zich aldaar door een gevolmachtigde te doen vertegenwoordigen en hun
rechten uit te oefenen,
alsmede de overigens krachtens de statuten of deze administratievoorwaarden
vereiste informatie.
De agenda van de vergadering en aIle stukken waarvan de kennisneming voor
de certificaathouders van belang is bij de behandeling van de agenda worden
tegelijk met de oproeping op de website van het administratiekantoor
beschikbaar gesteld.
7.5 Een of meer certificaathouders die alleen of gezamenlijk ten minste een
honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap in de
vorm van certificaten vertegenwoordigen, kunnen het bestuur schriftelijk en
gemotiveerd verzoeken een onderwerp in een vergadering van
certificaathouders te behandelen.
Een onderwerp waarvan behandeling schriftelijk en gemotiveerd is verzocht,
niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering van
certificaathouders, wordt in de agenda voor de vergadering van
certificaathouders opgenomen, tenzij een zwaarwichtig belang van het
administratiekantoor zich daartegen verzet.
7.6 Toegang tot een vergadering van certificaathouders hebben certificaathouders
en schriftelijk gevolmachtigden van dezen, bestuurders en andere
afgevaardigden van het administratiekantoor en afgevaardigden van de
vennootschap. Over toelating van anderen beslist de voorzitter van de
vergadering.
7.7 In een vergadering van certificaathouders kan stem- en vergaderrecht worden
uitgeoefend door certificaathouders die:
(a)
zich voor de vergadering hebben aangemeld;
(b)
op een in de oproeping tot de vergadering van certificaathouders te
bepalen registratietijdstip die rechten hebben; en
(c)
als zodanig zijn ingeschreven in een door het bestuur aangewezen
register, ongeacht wie ten tijde van de vergadering van
certificaathouders rechthebbenden op de certificaten zijn.
7.8 ledere certificaathouder is bevoegd in persoon of vertegenwoordigd door een
schriftelijk gevolmachtigde de vergadering bij te wonen, daarin het woord te
voeren en stem uit te brengen. Een schriftelijke volmacht dient de naam van de
gevolmachtigde te bevatten. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht
wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgesteld.
7.9 Alvorens tot een vergadering te worden toegelaten moet een certificaathouder
of zijn gevolmachtigde een presentielijst tekenen onder vermelding van zijn
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naam en van het aantal stemmen dat door hem kan worden uitgebracht. Indien
het een gevolmachtigde betreft, worden tevens de namen vermeld van
degenen voor wie de gevolmachtigde optreedt.
7.10 Vergaderingen van certificaathouders worden geleid door de voorzitter van het
bestuur of bij diens verhindering door de bestuurder die door de ter vergadering
aanwezige bestuurders van het administratiekantoor daartoe wordt
aangewezen.
7.11 Degene die krachtens deze administratievoorwaarden bevoegd is in een
vergadering van certificaathouders het stemrecht op een of meer certificaten uit
te oefenen, kan daarop zoveel stemmen uitbrengen als overeenkomt met de
regeling in de statuten van de vennootschap ten aanzien van de algemene
vergadering als ware hij aandeelhouder.
7.12 In een vergadering van certificaathouders wordt over alle onderwerpen
waarover krachtens deze administratievoorwaarden door certificaathouders kan
worden besloten, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist, tenzij
deze administratievoorwaarden anders bepalen.
De geldigheid van besluiten in een vergadering van certificaathouders is niet
afhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigd aantal certificaten.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
7.13 Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gehouden door een
door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen persoon. De notulen
worden vastgesteld door het bestuur en ten blijke daarvan door de voorzitter
van de vergadering en de notulist ondertekend. De notulen leveren daarna
tegenover de certificaathouders bewijs van hetgeen daarin vermeld staat,
behoudens tegenbewijs.
7.14 Het bestuur kan besluiten dat van het verhandelde in de vergadering een
notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.
7.15 Onverminderd het bepaalde in artikel 2:13 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek, die
overeenkomstig van toepassing zijn, beslist de voorzitter van de vergadering
over alle kwesties omtrent de toelating tot de vergadering van
certificaathouders, de uitoefening van het stemrecht en de uitslag van de
stemmingen, en over alle andere kwesties die verband houden met de gang
van zaken in de vergadering.
8
Vergaderingen van houders van preferente aandelen van de
vennootschap
8.1 Het bestuur zal, telkens wanneer door of namens het bestuur van de
vennootschap een vergadering van houders van 7% cumprefs of een
vergadering van houders van preferente aandelen bijeen wordt geroepen,
onverwijld een vergadering van houders van certificaten van 7% cumprefs
bijeenroepen.
8.2 Op de in dit artikel bedoelde vergaderingen van houders van certificaten van
7% cumprefs is het bepaalde in artikel 7.4 en artikel 7.6 tot en met 7.15 van
overeenkomstige toepassing.
8.3 In de vergadering van houders van certificaten van 7% cumprefs wordt door de
aanwezige of vertegenwoordigde houders van certificaten van 7% cumprefs bij
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meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist hoe door het
administratiekantoor op de door het administratiekantoor gehouden 7%
cumprefs waarvoor niet op de voet van artikel 9.3 aan certificaathouders
volmacht is verleend, in de vergadering van houders van 7% cumprefs of
vergadering van houders van preferente aandelen van de vennootschap zal
worden gestemd.
8.4 Indien een vergadering van houders van 7% cumprefs van de vennootschap is
bijeengeroepen (onder andere) om een besluit te nemen als bedoeld in artikel
43 lid 2 van de statuten van de vennootschap — een besluit tot het verlenen van
goedkeuring aan een besluit tot wijziging van de statuten die de rechten die de
houders van 7% cumprefs op grond van de statuten van de vennootschap
toekomen zou schaden dan wel de daarvoor in de plaats gekomen bepaling,
zal het administratiekantoor in de betreffende vergadering van de
vennootschap slechts voor het verlenen van de gevraagde goedkeuring
stemmen indien daartoe in de vergadering van houders van certificaten van 7%
cumprefs bij meerderheid van drie vierde van de uitgebrachte stemmen is
beslist.
9
Uitoefening stemrecht
9.1 Het administratiekantoor oefent het stemrecht op de door haar gehouden
aandelen uit zoals het bestuur dat in het belang van certificaathouders dienstig
oordeelt, een en ander behoudens het bepaalde in artikel 8, artikel 9.3 en
artikel 9.4.
9.2 Indien op de agenda van een algemene vergadering een voorstel staat dat,
indien aangenomen, afbreuk doet aan de rechten van de aandeelhouders van
de vennootschap (en daarmee van de certificaathouders), zal het bestuur zo
mogelijk veertien (14) dagen voor de dag van de algemene vergadering, op de
wijze als in artikel 10.1 bepaald aan de certificaathouders meedelen of zij
voornemens is voor of tegen het betreffende voorstel te stemmen of zich zal
onthouden van stemming.
Het bestuur kan na heroverweging besluiten, in de algemene vergadering in
afwijking van het medegedeelde voornemen stem uit te brengen.
9.3 Een certificaathouder kan in een algemene vergadering zelf stem uitoefenen op
de aandelen waarvoor door het administratiekantoor aan hem certificaten zijn
uitgegeven.
Het administratiekantoor zal daartoe voorafgaand aan iedere algemene
vergadering schriftelijk volmacht verlenen aan aIle certificaathouders die zich
voor de betreffende algemene vergadering hebben aangemeld en zich bij de
aanvang van de algemene vergadering hebben geregistreerd als aanwezige
certificaathouder (al dan niet vertegenwoordigd door een schriftelijk
(onder)gevolmachtigde).
9.4 Slechts indien en zodra het bestuur daartoe besloten heeft en deze beslissing
aan de certificaathouders is medegedeeld op de wijze als in artikel 10.1
bepaald, geldt het volgende:
Certificaathouders die zich voor een algemene vergadering hebben aangemeld
kunnen het administratiekantoor schriftelijk instructie geven over de wijze
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waarop het administratiekantoor als (onder)gevolmachtigde van die
certificaathouder op de algemene vergadering het stemrecht zal uitoefenen op
de aandelen waarvoor aan de betreffende certificaathouder certificaten zijn
uitgegeven. Het administratiekantoor zal deze steminstructies opvolgen. Het
bestuur kan nadere voorwaarden stellen voor de wijze waarop steminstructies
gegeven kunnen worden.
10 Aankondigingen en jaarverslag
10.1 Alle aankondigingen, kennisgevingen, mededelingen, oproepingen en
bekendmakingen aan certificaathouders geschieden op de website van het
administratiekantoor en, indien het bestuur dat bepaalt, voorts op andere door
het bestuur te bepalen wijze.
10.2 Het bestuur brengt jaarlijks, tegelijk met het verschijnen van de jaarrekening
van het administratiekantoor, verslag uit aan de certificaathouders van zijn
werkzaamheden gedurende het afgelopen boekjaar in de vorm van een
jaarverslag als bedoeld in de Richtlijn 640 "Organisaties zonder winststreven"
van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving.
De jaarrekening en het jaarverslag worden op de website van het
administratiekantoor beschikbaar gesteld en zullen in een vergadering van
certificaathouders worden besproken.
11
Aansprakelijkheid administratiekantoor
11.1 Het administratiekantoor is niet aansprakelijk voor schade of nadelen die bij
enige verrichting terzake van deze administratievoorwaarden worden geleden,
noch voor personen of instellingen van wie het administratiekantoor zich bij de
uitoefening van zijn werkzaamheden te goeder trouw heeft bediend, behoudens
voor zover sprake is van fraude, opzettelijke misleiding of grove nalatigheid.
Het administratiekantoor is derhalve ook niet, behoudens de genoemde
beperkingen, aansprakelijk voor schade of nadelen die worden geleden doordat
een certificaathouder optreedt als gevolmachtigde van het administratiekantoor
in de zin van artikel 9.3.
11.2 ledere certificaathoudergevolmachtigde vrijwaart het administratiekantoor tegen
alle aanspraken van derden in verband met de verleende volmacht of
handelingen die de certificaathoudergevolmachtigde in'verband daarmee
verricht. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die het
administratiekantoor in verband met zulk een aanspraak Iijdt of maakt.
12
Overdracht administratie
12.1 Het bestuur kan, al dan niet op verzoek van de vennootschap, besluiten tot
overdracht van de administratie aan een opvolger. Over de aan te wijzen
opvolger zal het bestuur in overleg treden met de vennootschap.
Een opvolger dient alle verplichtingen van het administratiekantoor jegens de
certificaathouders en de vennootschap over te nemen.
12.2 Een besluit van het bestuur tot overdracht van de administratie aan een
opvolger kan slechts worden genomen:
met een meerderheid van tenminste twee derden van de stemmen
(a)
uitgebracht in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn;
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(b)
(c)

na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de vennootschap; en
na goedkeuring van de certificaathouders bij besluit in een vergadering
van certificaathouders.
12.3 Een besluit van het bestuur tot overdracht van de administratie aan een
opvolger wordt aan de certificaathouders medegedeeld op de wijze als in artikel
10.1 bepaald. Gedurende een termijn van drie (3) maanden na die mededeling
kunnen certificaathouders hun certificaten met inachtneming van artikel 5.1
gratis royeren.
Het administratiekantoor kan slechts na verloop van deze termijn overgaan tot
overdracht van de aandelen aan de opvolger, waarbij certificaathouders die niet
van de gelegenheid tot royering gebruik hebben gemaakt, worden geacht aan
de overdracht van de administratie door het administratiekantoor aan de
opvolger mee te werken.
De overdracht van de administratie wordt aan de certificaathouders
medegedeeld op de wijze als in artikel 10.1 bepaald.
13
Opheffing van de administratie
13.1 Het bestuur kan besluiten tot opheffing van de administratie.
13.2 Een besluit van het bestuur tot opheffing van de administratie kan slechts
worden genomen:
(a)
met een meerderheid van ten minste twee derden van de stemmen
uitgebracht in een vergadering waarin aIle bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn;
(b)
na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de vennootschap; en
(c)
na goedkeuring van de certificaathouders bij besluit in een vergadering
van certificaathouders.
13.3 Een besluit van het bestuur tot opheffing van de administratie wordt aan de
certificaathouders medegedeeld op de wijze als in artikel 10.1 bepaald.
Gedurende een termijn van twee (2) jaar na die mededeling kunnen
certificaathouders hun certificaten met inachtneming van artikel 5.1 gratis
royeren. Voor wat betreft certificaten die op naam staan van een aangesloten
instelling of van het centraal instituut kan royering plaatsvinden op initiatief van
het administratiekantoor.
Gedurende deze periode blijven de administratievoorwaarden van kracht.
Na verloop van deze termijn is het administratiekantoor gerechtigd de nog in
administratie zijnde aandelen aan een andere rechtspersoon te leveren op
kosten en voor risico van de houders van de dan nog uitstaande certificaten, of
die aandelen te verkopen en de opbrengst ter beschikking te houden of in
consignatie te geven ten behoeve van de houders van de dan nog uitstaande
certificaten.
De overdracht of verkoop van de aandelen en, indien van toepassing, de
beschikbaarheid of consignatie van de opbrengst wordt aan de
certificaathouders medegedeeld op de wijze als in artikel 10.1 bepaald.
14
Wijziging administratievoorwaarden
14.1 Het bestuur is bevoegd deze administratievoorwaarden te wijzigen.
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Een besluit van het bestuur tot wijziging van de administratievoorwaarden kan
slechts worden genomen:
(a)
met een meerderheid van ten minste twee derden van de stemmen
uitgebracht in een vergadering waarin aIle bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn;
(b)
na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de vennootschap;
(c)
na verloop van een termijn van een (1) maand nadat aan de
certificaathouders op de wijze als in artikel 10.1 bepaald, is medegedeeld
dat het bestuur voornemens is de administratievoorwaarden to wijzigen,
waarbij tegelijkertijd (i) de woordelijke tekst van de
administratievoorwaarden zoals die na wijziging zullen luiden, en (ii) een
document waaruit de wijzigingen blijken en/of waarin toelichting wordt
gegeven bij de wijzigingen, beschikbaar worden gesteld.
14.2 Een wijziging van deze administratievoorwaarden wordt eerst van kracht nadat
de wijzigingen in een notariele akte zijn vastgelegd.
De wijziging van de administratievoorwaarden wordt door het bestuur
medegedeeld aan de certificaathouders op de wijze als in artikel 10.1 bepaald.
14.3 Worden door een wijziging van de administratievoorwaarden rechten of
zekerheden van certificaathouders verminderd of lasten aan certificaathouders
opgelegd, dan:
(a)
wordt dit vermeld in de mededeling aan de certificaathouders als bedoeld
in artikel 14.2;
(b)
kunnen certificaathouders gedurende een termijn van drie (3) maanden
na die mededeling, hun certificaten met inachtneming van artikel 5.1
gratis royeren.
De verminderde rechten en zekerheden of opgelegde lasten zullen niet gelden
jegens certificaathouders die gebruik maken van het in de vorige volzin
genoemde recht tot royering.
15 Rechts- en forumkeuze
15.1 De rechtsverhouding tussen de certificaathouders enerzijds en het
administratiekantoor als zodanig anderzijds wordt beheerst door Nederlands
recht.
15.2 Alle geschillen die ontstaan in verband met of naar aanleiding van deze
administratievoorwaarden, zullen in eerste instantie worden beslecht door de
bevoegde rechter in Amsterdam.
16
Eerste overgangsbepaling
De bepalingen in dit artikel zijn overgenomen uit de administratievoorwaarden van
zes mei negentienhonderdnegenennegentig, in werking getreden op tien mei
negentienhonderdnegenennegentig, van N.V. Nederlandsch Administratie- en
Trustkantoor, aangepast in verband met de wijziging van de statuten van de
vennootschap van tweeentwintig mei tweeduizend zes en door het
administratiekantoor van kracht verklaard:
III.
Consolidatie
1.
In verband met de wijziging in de administratievoorwaarden van N.V.
Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, die op tien mei
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negentienhonderdnegenennegentig van kracht is geworden, zijn de door iedere
certificaathouder gehouden certificaten van gewone aandelen met destijds een
nominale waarde van een gulden (NLG 1,--) elk omgezet in zoveel certificaten
van gewone aandelen met destijds een nominale waarde van een gulden en
twaalf cent (NLG 1,12) elk, als wordt gevonden door het totale aantal van de
door de betrokken certificaathouder gehouden certificaten van gewone
aandelen van een gulden (NLG 1,--) te vermenigvuldigen met eenhonderd /
eenhonderdtwaalfde (100/112). Een eventuele uit die vermenigvuldiging
resulterende fractie van een certificaat van een gewoon aandeel van een
gulden en twaalf cent (NLG 1,12) is omgezet in een of meer certificaten van
onderaandelen van een gewoon aandelen van een gulden en twaalf cent (NLG
1,12), hierna te noemen: scrips, van destijds een cent (NLG 0,01), met
zonodig een afronding naar boven tot een voile scrip.
In verband met de wijziging van de statuten van de vennootschap van
tweeentwintig mei tweeduizend zes, geldt dat een scrip is een certificaat van
een onderaandeel van een gewoon aandeel van drie/eenhonderd twaalfde deel
van een gewoon aandeel met een nominale waarde van zestien eurocent
(EUR 0,16).
2.
Zolang ten gevolge van de omzetting van certificaten van gewone aandelen,
zoals dit artikel, scrips uitstaan, Belden de hierna volgende bepalingen.
3.
Het Administratiekantoor kan zonodig voor de scrips een tijdelijk bewijs, een
recipis, uitgeven.
4.
ledere scrip luidt uitsluitend aan toonder. Voor de scrips worden uitsluitend
bewijzen aan toonder uitgegeven, voorzien van een dividendstuk, niet
samengesteld uit afzonderlijke dividendbewijzen.
5.
Onverminderd het bepaalde in lid 4 en 6 van dit artikel vinden de bepalingen
van Titel 4 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de bepalingen in de
statuten van de vennootschap over certificaten van aandelen en houders van
certificaten van aandelen, alsmede de onderhavige administratievoorwaarden
overeenkomstige toepassing op scrips en houders van scrips, voor zover uit die
bepalingen niet anders blijkt.
6.
Aan de houder van een scrip komt niet de keuze toe te bepalen dat een scrip
op naam luidt.
7.
ledere houder van een scrip is gerechtigd tot drie/eenhonderd twaalfde van het
(interim)dividend en enige andere uitkering waartoe de houder van een
certificaat van een gewoon aandeel gerechtigd is.
8.
Indien de houder van een scrip zoveel scrips verkrijgt dat hij in totaal
eenhonderdtwaalf (112) of meer scrips houdt, worden telkens
eenhonderdtwaalf (112) door hem gehouden scrips van rechtswege omgezet in
drie certificaten van een gewoon aandeel met een nominale waarde van
zestien eurocent (EUR 0,16) elk, waarvoor het administratiekantoor de houder
van die certificaten in het register van certificaathouders zal boeken, tenzij die
certificaathouder wenst te leveren ter opname in een verzameldepot.
17 Tweede overgangsbepaling
17.1 De houder van een bewijs van een of meer certificaten aan toonder en de
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vruchtgebruiker en pandhouder die hun rechten ontlenen aan een bewijs van
een of meer certificaten aan toonder kunnen de aan die certificaten verbonden
rechten jegens het administratiekantoor pas (doen) uitoefenen nadat zij deze
certificaten hebben geleverd ter opname in een verzameldepot.
17.2 De levering als bedoeld in artikel 17.1 kan slechts plaatsvinden tegen afgifte
van de desbetreffende certificaatbewijzen, welke moeten zijn voorzien van alle
daarbij behorende dividendbladen, respectievelijk talons en dividendbewijzen.
Op de levering is het in artikel 3.4 bepaalde van toepassing. Voor een levering
als hiervoor bedoeld kan het administratiekantoor kosten in rekening brengen
aan de desbetreffende houders, vruchtgebruikers en pandhouders.
17.3 Ten aanzien van certificaten aan toonder waarvoor de bewijzen zich bij het
centraal instituut bevinden, zal het administratiekantoor het centraal instituut in
het in artikel 3.2 bedoelde register van certificaathouders inschrijven onder
vermelding van het aantal certificaten dat op zijn naam is gesteld, tegen afgifte
aan het administratiekantoor van de desbetreffende certificaatbewijzen die
voorzien moeten zijn van alle daarbij behorende dividendbladen,
respectievelijk talons en dividendbewijzen.
17.4 Zonder overleg met het centraal instituut zal aan houders van bepaalde
bewijzen van een of meer certificaten aan toonder geen enkel aan deze
certificaten to ontlenen recht worden ontzegd, tenzij de desbetreffende
certificaten zijn opgenomen in door de Nederlandse politie uitgegeven
recherchelijsten betreffende gestolen en verloren effecten.

