De ondergetekende:
Bernardus Wiinand Mathiis Marie Peeters, wonende Berghemseweg B, 5373 KH Herpen, geboren te
Tegelen op zeven juni negentienhonderdvierenzestig (07-06-1964), houder van rijbewijs nummer

5748674973 (uitgegeverr te Oss op dertig oktober tweeduizend zeventien (30-10-2017)), gehuwd,
hierbij handelend als enig bestuurder van en namens de stichting:
Stichtino Particioatie Orexa, gezeteld te Nijmegen, kantoorhoudend Berghemseweg B, 5373 KH
Herpen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
84839929 (RSIN nummer 863404L33),
deze rechtspersoon hierna ook te noemen: de Stichting,
besluit hierbij overeenkomstig de statuten van de Stichting (artikel 12 en 6.10) tot het vaststellen
van de volgende administratievoorwaarden:

ADMINISTRATIEVOORWAARDE N

Beqriosbeoalinoen
Artikel 1

1.1.

De volgende begrippen hebben in deze akte de hierna omschreven betekenis, tenzij

uitdrukkelijk anders blijkt:
istratievoorwaarden :
de bij deze akte vastgestelde administratievoorwaarden;
Certificaten:
rechtsverhoudingen tussen de Stichting en elk van de Certificaathouders, waarvan
vorderingsrechten op naam jegens de Stichting een onlosmakelijk onderdeel zijn en
welke rechtsverhoudingen ontstaan door toekenning van certificaatrechten door de
Stichting aan een Certificaathouder, welke certificaatrechten betrekking hebben op (en
in economische zin recht geven op de waarde van) de door de Stichting gehouden
aandelen in Orexa, zoals bedoeld in artikel 2;
Ceftificaathouders:
de houders van Certificaten;
Orexa:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Orexa B.V., gezeteld te Nijmegen, kantoorhoudend Berghemseweg B, 5373 KH
Herpen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 67248632 (RSIN nummer 85689a953);
Register van Ceftificaathouders
het in artikel 3 omschreven register;

Ad mi n

:

:

Stichting:
de stichting:
Stichting Participatie Orexa, gezeteld te Nijmegen, kantoorhoudend Berghemseweg B,
5373 KH Herpen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 84839929 (RSIN nummeÈ 863404133);

Vennootschap:
Orexa;

Vergadering van Certificaathouders:
de Vergadering van Certificaathouders zoals bedoeld in artikel 10 van de statuten van

t.2.

de Stichting.
Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, heeft een begrip dat in lid 1 is omschreven in het

p

meeryoud, met dienovereenkomstige aanpassing van de vermelde beschrijving, in het
enkelvoud de betekenis als in lid 1 is omschreven. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt,
heeft een begrip dat in lid 1 is omschreven in het enkelvoud, met
dienovereenkomstige aanpassing van de vermelde omschrijving, in het meervoud de
betekenis als in lid 1 is omschreven.

Certificaten
Aftikel 2

2.L.

De Stichting kent bij notariële of onderhandse akte voor elk door haar ten titel van
beheer gehouden aandeel in het kapitaal van Orexa een gelijk aantal Cedificaten toe.

2.2.

Uitsluitend het totale aantal toegekende Cedificaten houdt verband met het totale
aantal door de Stichting gehouden aantal aandelen. Een vervreemding van door de
Stichting gehouden aandelen geschiedt tegen betaling (waaronder begrepen in natura)
van de verkoopopbrengst van die aandelen aan alle Certificaathouders naar
evenredigheid van de door hen gehouden aandelen.
Een Ceftificaat is een rechtsverhouding tussen de Stichting en de houder van het
Certificaat, waarvan een vorderingsrecht op naam jegens de Stichting een
onlosmakelijk onderdeel is.
Ceftificaten aan toonder kunnen niet worden uitgegeven.

2.3.

2.4.

Reoister van Certificaathouders
Artikel 3
Het bestuur van de Stichting houdt een Register van Certificaathouders waarin in ieder
3.1.
geval de namen en adressen van de Ceftificaathouders en de nummers van de door
ieder van hen gehouden Certificaten zijn opgenomen, alsmede de vermelding of aan
de Certificaten vergaderrecht is verbonden.
De Certificaathouders zijn verplicht elke wijziglng van de in het Register van
3.2.
Certificaathouders ingeschreven gegevens onverwijld aan het bestuur schriftelijk te
melden. Het bestuur is verplicht elke aan haar gemelde wijziging onverwijld in het
Register van Certificaathouders aan te tekenen. Elke wijziging van daarin opgenomen
gegevens dient daarin door het bestuur te worden bijgehouden.
3.3.
Iedere inschrijving in het Register van Certificaathouders geschiedt onder dagtekening
en wordt ondertekend door de voorzitter en door de secretaris van het bestuur van de
Stíchting.
3.4.
3.5.
3.6.

Inschrijving van een overdracht geschiedt niet dan nadat het bestuur zich ervan heeft
overtuigd dat de (eventuele) blokkeringsregeling is nageleefd.
Alle kennisgevlngen aan en oproepingen van Certificaathouders worden aan de
ingeschreven e-mailadressen gedaan.
Certificaathouders kunnen ten kantore van de Stichting inzage nemen van het Register
van Certificaathouders. Op verzoek van een Certificaathouder verstrekt het bestuur
hem een uittreksel uit het Register van Certificaathouders voor zover het zijn
Certificaten betreft.

Certificaten in onverdeeldheid
Artikel 4
Indien een Certificaat aan meer personen toebehoort, kunnen de aan het Certificaat
verbonden rechten slechts worden uitgeoefend door een schriftelijk, uit hun miflden
aangewezen vertegenwoordiger van de gezamenlijke gerechtigden.
Overdracht van CeÉificaten
Artikel 5
5.1.
De levering van een Certificaat geschiedt door middel van een contractsoverneming als
bedoeld in aftikel 6:159 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de rechtsverhouding
tussen de Stichting en de houder van het Certificaat bij notariële of onderhandse akte,

5.2.

onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit de van overeenkomstige
toepassing verklaarde bepalingen inzake blokkering van aandelen. De
contractsoverneming vindt plaats doordat de vervreemder zijn rechtsverhouding
jegens de Stichting (een Certificaat) overdraagt aan de verkrijger met medewerking
van de Stichting.
De levering van een Certificaat kan slechts met medewerking van de Stichting
plaatsvinden.
De Stichting is uitdrukkelijk nlet gehouden die medewerking te verlenen, behoudens in
de volgende gevallen:
- Indien de Certificaathouder een natuurlijk persoon is, ingeval van:
overlijden;
verlening van surseance van betaling;
faillissement;
onder curatelestelling ;
ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap (of een daarmee gelijk te
stellen goederengemeenschap tussen geregistreerde partners), anders dan
door overlijden.
- Indien de Certificaathouder een rechtspersoon Ís, ingeval van:
ontbind ing;

5.3.

verlening van surseance van betaling;
faillissement.
Indien een hiervoor vermeld geval zich voordoet, kunnen de desbetreffende
Certificaten door de desbetreffende Certificaathouder (casu quo zijn rechtsopvolger(s)
onder algemene titel) gedurende één (1) jaar worden overgedragen met inachtneming
van het in artikel 6 bepaalde.
De levering van een Certificaat waaraan vergaderrecht is verbonden, heeft ten
opzichte van de Vennootschap eerst gevolg nadat zij de rechtshandeling heeft erkend
of een afschrift van de akte va.n levering aan haar is betekend of overgelegd.

Blokkerino
Artikel 6

6.1.
6.2.

De Certificaathouder (casu quo zijn rechtsopvolger(s) onder algemene titel) die een of
meer Certificaten wil overdragen - hierna te noemen aanbieder - deelt aan het bestuur
van de Stichting mede, welke Certiflcaten hij wenst over te dragen.
Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-Certificaathouders, de
aandeelhouders van de Vennootschap èn de Vennootschap tot koop van de
Certificaten.
De prijs zal - tenzij de Certificaathouders, de aandeelhouders van de Vennootschap en
de Vennootschap eenparig anders overeenkomen - worden vastgesteld door een of
meer onafhankelijke deskundigen, die door de Certificaathouders, de aandeelhouders
van de Vennootschap en de Vennootschap in gemeenschappelijk overleg worden
benoemd. Komen zij hieromtrent binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de onder
6.4 bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan zal de
meest gerede partij aan de Kantonrechter binnen wiens kanton de Vennootschap
statutair is gezeteld, de benoeming van d'rie (3) onafhankelijke deskundigen

6.3.

verzoeken,
De onder 6.2 bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en
bescheiden van de Vennootschap en de Stichting en tot het verkrijgen van alle

6.4.

inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is.
Het bestuurvan de Stichting brengt het aanbod binnen veertien (14) dagen na de
ontvangst van de mededeling, bedoeld onder 6.1, ter kennis van de mede-

Certificaathouders van de aanbieder, de aandeelhouders van de Vennootschap en de
Vennootschap en stelt vervolgens alle Certificaathouders, alle aandeelhouders van de
Vennootschap en de Vennootschap binnen veertien (14) dagen, nadat het bestuur van

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

de Stichting de door de deskundigen vastgestelde of door de Certificaathouders, de
aandeelhouders van de Vennootschap en de Vennootschap overeengekomen prijs is
medegedeeld, van die prijs op de hoogte.
In afwijking van het bepaalde onder 6.6 geeft het bestuur van de Stichting, indien hij
voor het verstrijken van de daar bedoelde termijn reeds van alle medeCertificaathouders/ alle aandeelhouders van de Vennootschap en de Vennootschap
bericht heeft ontvangen, dat het aanbod niet of niet volledig wordt aanvaard, hiervan
onverwijld kennis aan de aanbieder.
Degenen, die de aangeboden Certificaten willen kopen, geven daarvan kennis aan het
bestuur van de Stichting binnen dertig (30) dagen nadat zij overeenkomstig 6.4 op de
hoogte zijn gesteld van de prijs.
Het bestuurvan de Stichting wijst alsdan de aangeboden Certificaten aan de
gegadigden toe en geeft daarvan kennis aan de aanbieder en aan alle
Certificaathouders, alle aandeelhouders van de Vennootschap en de Vennootschap
binnen veertien (14) dagen na het verstrijken van de onder 6.6 vermelde termijn.
Voor zover geen toewijzing heeft plaats gehad, geeft het bestuur van de Stichting
daarvan eveneens binnen gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle
Certificaathouders, alle aandeelhouders van de Vennootschap en de Vennootschap.
De toewijzing van Certificaten door het bestuur van de Stichting aan gegadigden
geschiedt als volgt:
6.8.1. naar evenredigheid van het aantal door de gegadigden gehouden
Certificaten;
6.8.2. aan de aandeelhouders van de Vennootschap kunnen slechts Certificaten
worden toegewezen naar voor zover de overige mede-Certificaathouders
daarop niet hebben gereflecteerd, die aanwijzing vindt plaats naar
evenredigheid van het aantal door de gegadigden gehouden aandelen in het
kapitaal van de Vennootschap;
6.8.3. aan de Vennootschap kunnen slechts Certificaten worden toegewezen voor
zover eerst de overige mede-Certiflcaathouders op grond van het bepaalde
onder 6.8.1 en vervolgens de aandeelhouders van de Vennootschap op grond
van het bepaalde onder 6.8.2 daarop niet hebben gereflecteerd;
6.8.4. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting
beslissen,

6.9.

6.10'
6.11.

alles met dien verstande dat aan niemand meer Certificaten kunnen worden
toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd.
De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen
veertien (14) dagen nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigden hij al de
Certificaten waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs.
Het aanbod wordt ingetrokken dooreen schriftelijke verklaring aan het bestuurvan de
Stichting.
De gekochte Certificaten moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden
geleverd binnen acht (B) dagen na verloop van de termijn, gedurende welke het
aanbod kan worden ingetrokken.
De aanbieder kan de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen binnen drie (3)
maanden nadat door de kennisgeving bedoeld onder 6.7 vaststaat, dat het aanbod niet
of niet volledig is aanvaard mits tegen ten minste dezelfde prijs en onder dezelfde
voorwaarden als waartegen de Certificaten conform het vorenstaande werden

aangeboden. Overdracht aan derden tegen een lagere prijs en/of andere voorwaarden
is slechts toegestaan nadat de aanbieder de desbetreffende Certificaten opnieuw
conform het vorenstaande aan de mede-Certificaathouders, de aandeelhouciers van de
Vennootschap en de Vennootschap tegen die lagere prijs enlof andere voorwaarden
heeft aangeboden en hem door het bestuur van de Stichting schriftelijk is
medegedeeld dat het (nieuwe) aanbod niet of niet volledig is aanvaard.
6.12. De onder 6.2 bedoelde deskundigen zullen naar billijkheid bepalen ten laste van welke
betrokken partij(en) de kosten van de prijsvaststelling komen.
6.13. Het in dit artikel bepaalde vindt voor zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing bij
vervreemding door de Vennootschap van door haar ingekochte of op andere wijze
verkregen Certificaten.
6.74. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de Certificaathouder
krachtens de wet tot overdracht van Certificaten aan een eerdere houder van
Certificaten verplicht is.
6.15. Een Certificaathouder hoeft zijn Certificaten niet aan te bieden indien de overdracht
geschiedt met schriftelijke toestemming van de mede-Certificaathouders, de
aandeelhouders van de Vennootschap èn de Vennootschap, binnen drie (3) maanden
nadat zij allen hun toestemming hebben verleend. Toestemming wordt geacht te zijn
verleend indien de desbetreffende Certificaathouder, aandeelhouder van de
Vennootschap of de Vennootschap niet binnen twee (2) maanden heeft gereageerd op
het verzoek om de toestemming te verlenen. Het verzoek wordt gericht aan het emailadres als bedoeld onder 3.5.
6.76. Van het bepaalde in dit artikel kan geheel of gedeeltelijk worden afgeweken met
schriftelijke goedkeuring van alle Certificaathouders, de Vennootschap en ieder van
haar aandeelhouders.
6.1,7. Indien ter zake van de Vennootschap een aandeelhoudersovereenkomst is gesloten en
in die aandeelhoudersovereenkomst een prijsbepalingsregeling ter zake van aandelen
is opgenomen, is het dienaangaande bepaalde mutatis mutandis van overeenkomstige
toepassing op de prijsbepaling ter zake van Certificaten, mits de Vergadering van
Ceftificaathouders daartoe heeft besloten met een meerderheid van ten minste twee
derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee
derde (2/3) van de Certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een wijziging
van de prijsbepalingsregeling in de aandeelhoudersovereenkomst is derhalve ook eerst
mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing op de prijsbepaling ter zake van
Certificaten, mits de Vergadering van Certificaathouders daartoe heeft besloten met
een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen in
een vergadering waarin ten minste twee derde (2/3) van de Cerilficaathouders
aanwezig of vertegenwoordigd is.

Dividenden en andere uitkerinoen
Artikel 7
7.1. De Stichting zal de op de geadministreerde aandelen betaalbaar gestelde dividenden
en andere uitkeringen innen en deze onverwijld na ontvangst aan de
Cetificaathouders uitkeren naar evenredigheid van de door hen gehouden Certificaten,
Voor bonusaandelen en stockdividenden die op geadministreerde aandelen worden
uÍtgekeerd, reikt de Stichting daarmee corresponderende Certificaten uit.
7.2. De rechten uit de Certificaten jegens de Stichting op dividend of een andere uitkering
veriaren vijf (5) jaar nadat het dividend of die andere uitkering betaalbaar is gesteld.
Keuzerecht bii de uitkerino oo aandelen
Artikel B
Ingeval de Vennootschap haar aandeelhouders de keuze geeft tussen een uitkering in geld en

een uitkering in andere waarden, doet de Stichting daarvan zo spoedig mogelijk mededeling
aan de Certificaathouders. Tot de vierde werkdag vóór die waarop de keuze aan de
Vennootschap kenbaar moet worden gemaakt, stelt de Stichting de houders van haar
Certificaten zo veel mogelijk in de gelegenheid zelf een keuze te doen.
Indien Certificaathouders niet tijdig hun keuze hebben uitgebracht, kiest de Stichting zoals zij
in het belang van deze Certificaathouders dienstig oordeelt.

Voorkeursrecht bii uitoifte van aandelen
Artikel 9
indien bij de uitgifte van nieuwe aandelen voorkeursrechten aan de aandeelhouders
toekomen, stelt de Stichting de Certificaathouders in de gelegenheid dienovereenkomstig een
voorkeursrecht op Certificaten uitte oefenen; de Stichting maakt van de voorkeursrechten van
aandeelhouders gebruik in dezelfde omvang als de Certificaathouders gebruik maken van de
hun dienovereenkomstig toegekende rechten.
Teruo betali nqsverol ichti no
Artikel 10
Een Certificaathouder is jegens de Stichting aansprakelijk indien hij bij ontvangst van de
ingevolge artikel 7 of B bedoelde uitkering, wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de
Vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare
schulden en de Stichting (als aandeelhouder); hij is alsdan gehouden tot vergoeding van het
tekort dat door de uitkering is ontstaan, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag
van de uitkering, aan de Stichting indien:
a. de Stichting (als aandeelhouder) door de Vennootschap aansprakelijk is gesteld en
gehouden is tot terugbetaling van de door haar ontvangen uitkering vermeerderd met de
wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering, dan wel
b. de Stichting (als aandeelhouder) door de bestuurder van de Vennootschap aansprakelijk
is gesteld en gehouden is tot terugbetaling van de door haar ontvangen uitkering
vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering, indien de bestuurder
van de Vennootschap de vergoeding reeds heeft voldaan.
Deze Certificaathouder is gehouden tot gelijke vergoeding van het tekort, voor ten hoogste het
bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, vermeerderd met de wettelijke
rente vanaf de dag van de uitkering.
Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de hiervoor vermeide vergoedingsplicht is de
schuldenaar niet bevoegd tot verrekening.
Verdere bevoeodheden van de Certificaathouders
Artikel 11
Indien aan de Certificaten vergaderrecht in de algemene vergadering van de Vennootschap is
verbonden (hetgeen dient te blijken uit de statuten van de Vennootschap en/of een daartoe
strekkend besluit van de algemene vergadering van de Vennootschap) hebben de
Certificaathouders verder de rechten die de wet aan hen toekent.
Geen vervreemdino of bezwarins van de oeadministreerde aandelen
Artikel 12
12.1. Behoudens op grond van het bepaalde in deze Administratievoorwaarden enlof de
statuten van de Stichting en/of de aandeelhoudersovereenkomst die op enig moment
ter zake van de Vennootschap gesloten is; mag de Stichting de door haar ten titel van
beheer verkregen aandelen niet vervreemden.
Door het aanvaarden van Certificaten verleent de Certificaathouder onherroepelijk
volmacht aan het bestuur van de Stichting tot het verrichten van al hetgeen nodig is
om te komen tot een aldus toegestane vervreemding van aandelen.
72.2. De Stichting mag de door haar ten titel van beheer verkregen aandelen niet bezwaren"
12.3. Indien aan de Certificaten vergaderrecht is verbonden, rust op de geadministreerde

aandelen ten behoeve van de gezamenlijke Certificaathouders een pandrecht als
bedoeld in artikel 3:259 Burgerlijk Wetboek.

Vruchtoebru i k/
Artikel 13

13.1.

t3.2.
N

oa nd

recht oo Certifieaten

Op Certificaten kan geen vruchtgebruik worden gevestigd.
Op Certificaten kan geen pandrecht worden gevestigd.

iet-roveerbare Certificaten

Artikel 14
Behoudens de gevallen voorzien in het volgende aftikel hebben Certificaathouders geen recht
op afgifte/levering van de geadministreerde aandelen tegen gelijktijdige intrekking van

Certificaten.

Einde van de administratie
Artikel 15
15.1. De administratie eindigt:
15.1.1. ten aanzien van alle aandelen door de voltooiing van de vereffening van de
Stichting;
15.1.2. ten aanzien van één (1), meer of alle aandelen: door een daartoe strekkend
besluit van het bestuur van de Stichting genomen conform het bepaalde in de
statuten van de Stichting.
15.2. Na het einde van de administratie worden, naar evenredigheid van de door hen
gehouden Certificaten, aan de Ceftificaathouder(s) de aandelen overgedragen
waardoor er bij de Certificaathouders naar evenredigheid Certificaten vervallen. Voor
zover nodig zijn de Certificaathouder(s) voor dat geval onherroepelijk gevolmachtigd
om de overdracht te verrichten; deze volmacht eindigt niet door de ontbinding van de
Stichting.
15.3. In afwijking van het in 15.2 bepaalde geldt dat indien de Stichting aandelen in het
kapitaal van de Vennootschap vervreemdt op grond van het bepaalde in de
aandeelhoudersovereenkomst die op enig moment ter zake van de Vennootschap
gesloten is dan wel met vooralgaande schriftelijke goedkeuring van de Vennootschap
en ieder van haar aandeelhouders, de vervreemding van die aandelen dient te
geschieden tegen betaling (waaronder begrepen in natura) van de verkoopopbrengst
van die aandelen aan alle Certificaathouders naar evenredigheid van de door hen
gehouden Certificaten. De Certificaathouder(s) ts/zi1n verplicht tot medewerking aan
het bovenstaande.
Recht oo informatie
Artikel 16
Iedere Certificaathouder zonder vergaderrecht heeft Jegens de Stichting recht op jaarlijkse
toezending van een compleet exemplaar van de (al dan niet geconsolideerde) jaarstukken
(jaarrekening met toelichtingen inclusief .laarverslag van het bestuur) van de Vennootschap en
haar (eventuele) dochtervennootschap(pen), waarin in geval van consolidatie zijn opgenomen
de vennootschappelijke balansen en winst- en verliesrekeningen van de vennootschappen die
onderdeel uitmaken van die consolidatie.

Wiizioino Administratievoorwaarden

AftAilU

t7.t.

17.2.

Het bestuur van de Stichting is bevoegd deze Administratievoorwaarden te wijzigen.
Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee
derde (213) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien in een vergadering als in 17.1bedoeld hetvereiste aantal bestuursleden niet
aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na twee (2) weken maar uiterlijk binnen vier (4)

77.3.

L7.4.

weken na de eerste vergadering een tweede vergadering worden gehouden waarin
over de wijziging van de Administratievoorwaarden met ten minste twee derde (2/3)
van de uitgebrachte stemmen kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuursleden.
Een besluit tot wijziging van de Administratievoorwaarden behoeft de voorafgaande
goedkeuring van:
- de Vennootschap en ieder van haar aandeelhouders; èn
- de Vergadering van Certificaathouders. De Vergadering van Certificaathouders
besluit met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde (2/3) van
de Certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd is. Het bepaalde in artikel
77.2 is mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing.
Wijziging van de Administratievoorwaarden kan bij notariële of onderhandse akte tot
stand komen. Iedere bestuurder is bevoegd die akte te ondertekenen.

(einde administratievoorwaarden)
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