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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Coöperatie Topigs U.A.

Heden, vierentwintig december tweeduizend éénentwintig,

verscheen voor mij Francisca Theodora Henriëtte van Loon-Vercauteren, notaris te

Amsterdam, hierna te noemen “notaris’T:

mr. Brecht Johanna Theresia Stevens, geboten te Hooge en Lage Zwaluwe op vier oktober

negentienhonderdzesennegentig, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van mij, notaris

(Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam).

De verschenen persoon verklaarde:

HUIDIGE STATUTEN.

çpprI Tppig U.A.1 een cooperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid, statutair

gevestigd in de gemeente Vught en kantoorhoudende te Helvoirtseweg 227, 5263 LI Vught, -

ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

16022911, hierna te noemen de “cperatie”, werden Iaatstelijk gewijzigd bij akte op vier

september tweeduizend negentien voor mr. Reinhard Willem Clumpkens, notaris te

Amsterdam, verleden.

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN .

Blijkens het aan deze akte te hechten uittreksel van de notulen van de Iedenraad van de

coOperatie, gehouden op zeven december tweeduizend éénentwintig, welk uittreksel is

ondertekend door de voorzitter en de notulist van die vergadering, heeft de Iedenraad

besloten de statuten van de cobperatie algeheel te wijzigen en de verschijnende persoon te

machtigen deze akte te doen passeren en te tekenen, hierna te noemen het “Besluit”.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN.

De verschenen persoon verklaarde vervolgens ter uitvoering van het Besluit de statuten van -

de coOperatie algeheel te wijzigen zodanig dat de geheel nieuw vastgestelde statuten van de

cooperatie komen te luiden als volgt:
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STATUTEN: -

Artikel 1. Definities.

In de statuten, reglementen en besluiten van de cooperatie wordt verstaan onder:

a. Tlbestuurll:

het bestuur van de cooperatie;

b. “bestuurder”:

een bestuurder van de cooperatie;

c. “buitenqewoon lid”:

een buitenqewoon lid van de coopetatie, uitdrukkelijk niet zijnde een lid van de

codperatie in de zin van de wet, aan wie slechts de in de statuten en reglementen van

de coöperatie toegekende rechten, bevoegdheden en verplichtingen toekomen doch

niet het stemrecht in de ledenraad;

d. “certificaat”:

een vorderingsrecht op naam, toegekend door de cooperatie dat recht geeft op een -

gedeelte van het geIndividualiseerd eigen vermogen van de cooperatie;

e. “cooperatie”:

de coOperatie waarvoor bij deze akte de statuten worden vastgesteld;

f. “dochtermaatschappij”:

een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek;

g. “ledenraad’:

algemene ledenvergadering die wordt gevormd door de stemgerechtigde leden, dan -

wel een bijeenkomst van de stemgerechtigde leden;

h. ‘‘lid’’:

een lid A of een lid B van de coaperatie;

“participatiereglement”:

het participatiereglement vastgesteld door de ledenraad op voorstel van het bestuur,

waarin nadere regels zijn getroffen met betrekking tot certiticaten;

j. “schriftelijk”:

een leesbaar en reproduceerbaar bericht verstuurd bij brief, fax, e-mail of andere

vorm van elektronische communicatie, tenzij anders is bepaald in de wet of deze

statuten.

Artikel 2. Naam en Zetel

1. De coOperatie draagt de naam CoOperatie Topigs U.A.

2. De coöperatie is gevestigd in de gemeente Vught.

3. De cooperatie is opgericht op vier januari negentienhonderd drieenzestig.

Artikel 3. Doel en middelen.

1. De cooperatie stelt zich ten doel:

a. het bevorderen en verbeteren van de varkenshouderij in algemene zin en van

varkensfokkerij en kunstmatige inseminatie in het bijzonder;
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b. het (doen) voorzien in de stoffelijke behoef ten van haar leden krachtens

overeenkomsten, met hen gesloten in het bedrijf dat zij daarvoor ten behoeve

van haat leden doet uitoefenen;

c. het binnen dat kader verrichten en doen verrichten van onderzoek;

U. het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van

ondernemingen waarin de coOperatie het sub b bedoelde bedtijf doet uitoefenen;
e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. Het bedrijf dat de codperatie doet uitoefenen omvat alle werkzaamheden die

bijdragen tot het hiervoor omschreven doel en voorts het verrichten van al hetgeen -

met het vorenstaande verband houdt of daattoe bevorderlijk kan zijn, alles in de

ruimste zin. Overeenkomsten als bedoeld in lid 1 sub b van dit artikel, kunnen ook

met anderen dan leden worden gesloten, doch niet in zodanige mate dat de

overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn.

ArtikeI4.BoejjE.

Het boekjaar van de cooperatie is gelijk aan het kalenderjaar.

Atii1 Lcm iItnqwgn
1. Als lid van de cooperatie kunnen worden toegelaten natuurlijke personen en

rechtspersonen die actief zijn in de varkensfokkerij of de varkenshouderij in

Nederland.

2. lndien een ondetneming wordt gedreven door verschillende natuurlijke en/of
rechtspersonen, handelend in een niet-rechtspersoonlijkheid bezittende

samenwerkingsvorm, kan die samenwerkingsvorm als één lid worden aangemeckt,
mits de personen, die deel uitmaken van de samenwerkingsvorm (hierna te noemen:
de ‘combinatie’), een van hen of een derde aanwijzen om krachtens schriftelijke
volmacht hen alien tegenover de coöperatie in alle opzichten te vertegenwoordigen.

3. Indien de gevolmachtigde, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, als zodanig defungeert,

zullen de leden van de combinatie, op straffe van opschorting van hun rechten, zo

spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee (2) maanden na het defungeren

van de betreffende gevolmachtigde, een andere gevolmachtigde aanwijzen.
4. De coOperatie kent:

- leden A;

- leden B; en

- buitengewone leden.

5. Leden A kunnen slechts zijn vleesvarkenshouders die in het bezit zijn van

vleesvarkens die TopigsNorsvin genetica hebben.

6. Leden B kunnen slechts zijn, zij die een jaarlijks door de cooperatie vast te stellen

minimum aantal producten van de cooperatie dan wel haar dochtermaatschappijen --

afnemen.
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7. Buitengewone leden zijn geen lid van de cooperatie in de zin van de wet en aan hen --

komen slechts de in de statuten en reglementen van de cooperatie toegekende

rechten, bevoegdheden en verplichtingen toe doch niet het stemrecht als lid en

derhalve niet het stemrecht in de ledenraad. Len buitengewoon lidmaatschap kan

maximaal vhf (5) jaar duren, onverminderd het bepaalde in deze statuten en de

reglementen van de cooperatie.

8. Onverminderd en in aanvulling op het bepaalde in lid 5 tot en met lid 7 van dit artikel,

geldt bovendien dat een voormalig lid van de coöperatie, van welke categorie dan

oak, slechts als nicuw lid - van welke categotie dan ook - van de coOperatie kan

worden toegelaten, indien het betreffende voormalige lid geen openstaande

conttibutiefactuur aan de coOperatie heeft, en evenmin een betalingsachterstand

heeft aan de coOperatie danwel haar dochtermaatschappijen van meet dan zestig

(60) dagen uit welke hoofde dan ook.

9. Een (buitengewoon) lid-rechtspersoon dient een natuurlijk persoon aan te wijzen, die

voor en namens die rechtspetsoon alle aan het lid toekomende techten zal

uitoefenen. Een rechtspersoon dient derhalve aan het begin van zijn lidmaatschap en

vetvolgens bij iedete wijziging van de vertegenwoordiging aan het bestuur mee te

delen wie de rechtspersoon vertegenwoordigt, onder overlegging van een daarvoor -

toereikende volmacht. Het bestuur kan zich op deze opgave beroepen, zowel ten

opzichte van derden, als ten opzichte van de rechtspersoon zelf.

10. Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd bij het bestuur. Het bestuur beslist -

over de toelating. In het huishoudelijke reglement kunnen nadere criteria warden

gesteld voor de toelating als lid.

Bij aanvaarding van het lidmaatschap wordt zulks onverwijld schriftelijk aan de

aanvrager meegedeeld, onder vermelding van het soort lidmaatschap.

11. Onverminderd het bepaalde in lid 8 geldt, dat men als buitengewoon lid kan warden -

toegelaten nadat men daartoe een verzoek bij het bestuur heeft ingediend. Tot

buitengewoon lid kan slechts warden toegelaten een voormalig lid B die in het bezit is

van certificaten, mits het vaormalig lid B het verzoek daartoe doet binnen zes (6)

maanden na het eindigen van diens lidmaatschap. Het bepaalde in lid 10 derde volzin

is van overeenkomstige toepassing.

Arii1 6. Linde Udrnaatschn.

1. Het lidmaatschap van een (buitengewoon) lid eindigt door:

a. overlijden van het (buitengewoan) lid-natuurlijk persoon;

b. apzegging door het (buitengewoon) lid;

c. apzegging namens de cooperatie;

d. ontzetting.

2. Len (buitengewoon) lid kan door opzegging zijn lidmaatschap alleen daen eindigen

aan het einde van een boekjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1)

maand.
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3. Opzegging namens de coöperatie kan te allen tijde plaatsvinden, met inachtneming --

van een opzegtermijn van drie (3) maanden. De opzegging namens de cooperatie

dient te geschieden door het bestuur. Opzegging kan qeschieden:

a. indien een lid A respectievelijk een lid B niet langer voldoet aan de kwaliteitseis -

als omschreven in artikel 5 lid 5 respectievelijk lid 6;

b. indien een (buitengewoon) lid niet voldoet aan de verplichting tot het betalen

van de contributie als bedoeld in artikel 17, na daattoe driemaal schrittelijk te -

zijn aangemaand;

c. indien een (buitengewoon) lid een betalingsachterstand heeft aan de cooperatie

dan wel haar dochtermaatschappijen van meet dan zestig (60) dagen, na

driemaal schrittelijk te zijn aangemaand;

d. ingeval van ontbinding van het (buitengewoon) lid-rechtspersoon of van een

combinatie als bedoeld in artikel 5 lid 2;

e. ingeval van taillissement van het (buitengewoon) lid, of aanvraag van surséance

van betaling door het (buitengewoon) lid;

f. ingeval van ondercuratelestelling van het (buitengewoon) lid, alsmede indien

door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van de lichamelijke of

geestelijke toestand een bewind over één of meet van de goederen van dat

(buitengewoon) lid wordt ingesteld; en

q. ten aanzien van een buitengewoon lid, indien het buitengewoon lid geen

cettificaten meet houdt dan wel indien vijf (5)jaren zijn verstreken na de datum

van toelating van het buitengewoon lid.

4. Opzegging dient plaats te vinden door middel van een daartoe strekkende,

gedagtekende en ondertekende verklating aan het (buitengewoon) lid of aan het

bestuur.

5. Van een besluit tot ontzetting door het bestuur kan het lid in betoep gaan bif de

ledenraad. Beroep tegen een dergelijk besluit dient binnen één (1) maand na

ontvangst van dit besluit per aangetekend schrijven bij het bestuur te worden

ingediend.

6. Behandeling van het beroep vindt plaats in de eerstvolgende vergadering van de

ledenraad. De bettokkene heeft het recht tijdens deze vergadering te worden

gehoord.

7. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

8. Het (buitengewoon) lid dient binnen zeven (7) dagen na de vergadeting bij

aangetekend schrijven door het bestuur in kennis te wotden gesteld van het besluit --

op het beroep tegen de ontzetting.

rtIi1 7. LedenrgIer.

Het bestuur houdt een register waatin de namen en adressen van de (buitengewone) leden

worden ingeschteven. (Buitengewone) leden dienen hun adtessen en de wijzigingen daarin

onvetwijld schriftelijk aan het bestuur op te geven. Een (buitengewoon) lid-rechtspersoon
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geeft dezelfde gegevens op van zijn vaste vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 5 lid 9.

Een combinatie geeft dezelfde gegevens op van de gevolmachtigde als bedoeld in artikel 5 lid

2. Het register is ter inzage van de leden.

Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het

ledenregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen

en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te

krijgen toegezonden.

AtIic1 SRcin n !Ichen n (Lqwcn)
leder (buitengewoon) lid is gehouden zich te onderwerpen aan de statuten en ceglementen

van de coöperatie, aan de besluiten van de ledenraad en aan bestuursbesluiten van algemene

strekking die het beleid van de cobperatie raken.

AlUkel 9. UitsluitinQ van aanprakeilikheid.
Indien bij gerechtelijke of buitengerechtelijke veteffening van de boedel van de coOperatie

blijkt dat haar bezittingen ontoereikend zijn om aan haar verbintenissen te voldoen, zijn noch

zij die bij haar ontbinding (buitengewone) leden waren, noch zij wier lidmaatschap voordien is

beeindigd, voor het tekort aansprakelijk.

OfQa rusatie van de coöperaUe
Artikel 10. Ledenraad .

1. De algemene vergadering van de cooperatie bestaat uit de ledenraad, die al de

bevoegdheden uitoefent die door deze statuten, het huishoudelijk reglement en de

wet aan de algemene vergadering worden toegekend.

2. De ledenraad bestaat uit een door de ledenraad te bepalen aantal afgevaardigden,

die in deze statuten of het huishoudelijk reglement verder worden genoemd “leden --

van de ledenraad”.

3. Alleen natuurlijke personen die op één januari van het lopende boekjaar de leeftijd

van achttien (18) jaar hebben bereikt, kunnen in de ledenraad van de coöperatie

worden gekozen. In de ledenraad kunnen alleen worden gekozen eden A en/of B,

dan wel, indien het een rechtspersoon betreft, de vaste vertegenwoordiger als

bedoeld in artikel 5 lid 9 van een zodanig lid, dan wel, ndien het een combinatie

betreft, de gevolmachtigde als bedoeld in artikel 5 lid 2.

Een lid van het bestuur van de coOperatie kan niet tot lid van de ledenraad worden

benoemd.

4. De eden van de ledenraad worden buiten vergadering benoemd door de

stemgerechtigde leden.

Indien één (1) of meer leden van de ledenraad moeten worden benoemd, stuurt het --

bestuur een schriftelijk voorstel tot benoeming aan alle leden, gericht aan de

overeenkomstig artikel 7 opgegeven adressen. Het voorstel vermeldt de naam,

geboortedatum en adres van elk van de kandidaten alsmede intormatie waaruit blijkt

dat zij voldoen aan de in lid 3 gestelde criteria.

Het voorstel vermeldt dat de leden voor een bepaalde datum, niet minder dan drie
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(3) weken na de verzenddatum van het voorstel, bij het bestuut tegenkandidaten

kunnen indienen. Fen tegenkandidaat kan slechts wotden gesteld als ten minste

twintig (20) stemgerechtigde leden diens kandidatuur steunen. Het stellen van een --

tegenkandidaat moet schriftelijk geschieden, onder vermelding van de in tie derde
(3e) zin van dit lid bedoelde gegevens van de tegenkandidaat en van de namen en

handtekeningen van de ondersteunende leden.

5. Stemming over een benoeming vindt plaats als er door bestuur en eden meet

kandidaten zijn gesteld dan het aantal vacatures in de ledenraad. Als er door bestuur

en eden evenveel kandidaten zijn gesteld als het aantal vacatures, zijn de

voorgedragen kandidaten zonder stemming verkozen.

De stemming geschiedt schrittelijk door middel van stembriefjes die eveneens door --

het bestuur aen aWe leden worden toegezonden.

De ingevulde en getekende stembriefjes moeten binnen een door het bestuur te

stellen redelijke termijn van ten minste twee (2) weken na de datum waarvoor

tegenkandidaten konden worden gesteld, door het bestuur zijn ontvangen.

Het bestuur kan bepalen dat de stemming ook langs elektronische weg kan

geschieden volgens bij huishoudelijk reglement te stellen nadere regels, die in ieder -

geval dienen te waarborgen dat de identiteit van het stemmende lid kan worden

vastgesteld.

6. Bij de samenstelling van de ledenraad wordt gestreefd naar een evenredige

vertegenwoordiging van de verschillende bij de cooperatie betrokken

produktgroepen en de regio’s.

7. Leden van de Iedenraad worden benoemd voor een periode van vijf (5) jaren. Het

aftreden geschiedt volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. -

Een aftredend lid kan maximaal drie (3) maal worden herbenoemd; in individuele

gevallen kan de ledenraad echter besluiten van dit maximum af te wijken.

Een periodiek aftredend lid van de ledenraad blijtt in functie tot de benoeming van

zijn opvolger.

8. Het lidmaatschap van de ledenraad eindigt doordat:

a. het lidmaatschap van de coaperatie van de betrokken persoon is beeindigd;

b. een lid rechtspersoon aan het bestuur van de cooperatie heeft meegedeeld dat -

de betrokken persoon haar niet langer meer vertegenwoordigt in de zin van

artikel 5 lid 9; in dat geval neemt de nieuwe vaste vertegenwoordiger van dat lid

zijn plaats in voor het restant van zijn benoemingsduur;

c. een combinatie aan het bestuur van de cooperatie heeft meegedeeld dat de

betrokken persoon die optrad als gevolmachtigde namens die combinatie is

gedefungeerd; in dat geval neemt tie nieuwe gevolmachtigde van die combinatie

zijn plaats in voor het restant van de benoemingsduur;

d. het betrokken lid niet meet voldoet aan de criteria als neergelegd in artikel 10 --

lid 3 tweede en derde volzin; of
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e. het betrokken lid van de Iedenraad lid van het bestuur van de cooperatie wordt.

Artii1 tiir vn ccpfiJ.
1. Het bestuut van de coOperatie bestaat uit een door de ledenraad te bepalen aantal

natuurlijke personen.

Alleen zij die aan de criteria genoemd in artikel 10 lid 3 eerste twee volzinnen

voldoen kunnen bestuurslid van de cooperatie zijn.

De leden van het bestuur van de coöperatie dienen de doelstelling van de cooperatie

te onderschrijven.

Zowel het bestuur als de ledenraad kan op kosten van de coöperatie adviseurs

inschakelen als dat nodig wordt geacht voor een goede uitoetening van zijn taak.

2. De benoeming van de leden van het bestuur geschiedt voor een periode van ten

hoogste vijf (5) jaren. Het aftreden geschiedt volgens een door het bestuur op te

stellen schema. Een aftredend bestuurslid kan maximaal drie (3) maai worden

herbenoemd; in individuele gevallen kan de ledenraad echter besluiten van dit

maximum af te wijken.

Een periodiek afttedend bestuurslid blijft in functie tot de benoeming van zijn

opvolger.

3. De leden van het bestuur worden benoemd door de ledenraad uit een niet-bindende -

voordracht, op te maken door het bestuur van de coOperatie.

De ledenraad kan, mits gemotiveerd, aan de voordracht van het bestuur voorbij

gaan.

De ledenraad is vrij in de benoeming indien het bestuur van de coOperatie niet binnen

drie (3) maanden na het ontstaan van de vacature een voordracht heett opgemaakt.

Een aantal van ten minste een/tiende (1/10e) gedeelte van de leden van de

ledenraad kan eveneens een niet-bindende voordracht opmaken voor de verkiezing --

van een lid van het bestuur.

Bij de voordracht tot benoeming van een lid van het bestuur van de coOperatie

worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die

hij bekleedt of heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de

vervulling van zijn bestuurstaak, alsmede eventuele andere in het huishoudelijk

reglement te omschrijven bijzonderheden.

Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als lid van het bestuur is --

verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot dezelfde groep

behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan.

De aanbeveling en de voordracht worden met redenen omkleed.

4. leder lid van het bestuur kan te allen tijde door de ledenraad worden geschorst en

ontslagen.

Voorts detungeert een bestuutslid:

a. door zijn vrijwillig terugtreden;
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b. door zijn periodiek aftreden zonder herbenoeming, echter met inachtneming
van de laatste zin van lid 2;

c. door zijn overlijden;

d. doordat hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
e. doordat hij niet langer voldoet aan het gestelde in de tweede zin van lid 1 van

dit artikel.

5. In een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Degene die ter
vervulling van deze vacature wordt gekozen, neemt op het rooster van aftreden de --

plaats in van zijn voorganger.

6. Bij ontstentenis of belet van één (1) of meer bestuurders behoudt het bestuur haar --

bevoegdheden en berust het bestuut bij de overblijvende bestuurders dan wel bij de -

enig overgebleven bestuurder.

Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur tijdelijk bij één (1) of
meer door de ledenraad daartoe aangewezen perso(o)n(en).

AsilI sIiItycfming.

1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzittet en een vicevoorzitter.
2. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of de meerderheid van de leden van --

het bestuur nodig oordelen.

Geen besluiten kunnen worden genomen wanneer niet de meerderheid van de eden -

van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. In de vergaderingen van het bestuur heeft elk lid recht op één stem.
4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij

daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het
belang van de cooperatie en de daacaan verbonden organisatie.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, kan het
bestuursbesluit desalniettemin worden genomen door het bestuur - het bestuurslid --

dat of de bestuursleden die een direct of indirect persoonlijk belang heeft/hebben
dat tegenstrijdig is met het belang van de cooperatie, daaronder begrepen - onder
schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen

ArNkell3. Vertegenwoordigjng.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de coOperatie. De cooperatie kan tevens wotden
vertegenwoordigd door:

a. de voorzitter van het bestuur samen met een andec bestuurslid, of
b. de vicevoorzitter van het bestuut samen met een ander bestuurslid.

2. Het bestuur is bevoegd één (1) of meer bestuursleden en/of anderen schriftelijk te
machtigen om de coOperatie te vertegenwoordigen.

Artikel i4.Jjondere_besluiten

1. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen,
vervreemden of bezwaten van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten
waarbij de cooperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
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een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde
verbindt.

2. Het bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de ledenraad voor besluiten --

tot:

a. het vaststellen van de begroting voor het komende boekjaar;

b. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste één vierde (1/4e) van

het bedrag van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van de

coöperatie door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een
andere rechtspersoon of onderneming, aismede het ingrijpend vetgroten,

verminderen of beeindigen van zulk een deelneming;

c. investeringen die een bedrag ten minste gelijk aan één vierde (1/4e) van het
eigen vermogen van de cooperatie volgens haar balans met toelichting

vereisen.

Artikel 15. S rn_rnfngnjn orgn van decoeraNe

1. Voor zover in de statuten niet anders is bepaald, is voor het nemen van besluiten

door de Iedenraad en het bestuut (de organen van de cooperatie) de volstrekte

meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist.

2. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter van de vergadering

anders beslist.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk.

3. In afwijking van het in lid 2 bepaalde, is stemmen bij acclamatie mogelijk, mits dit

geschiedt op voorstel van de voorzitter van de vergadering.

4. lndien bij stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen.

Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft

verkregen, heeft een tweede (2e) vrije stemming plaats. Heeft dan weer niemand de -

volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij --

één (1) persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee (2)
personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder
niet begrepen de tweede (2e) vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de
personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, echter uitgezonderd de --

persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is

uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer

dan één (1) persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die

personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. --

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 5 dient schriftelijke stemming over

personen of zaken te geschieden met ongemerkte briefjes. Blanco stemmen,

stemmen van onwaarde en stemonthoudingen, worden niet als uitgebrachte

stemmen meegeteld. Van onwaarde is de schriftelijk uitgebrachte stem, indien de
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naam van de gekozene onleesbaar is of meerdere namen op het stembriefje
voorkomen, althans meer dan het voorgeschreven aantal.

6. Een lid van een orgaan kan zich door middel van een schriftelijke volmacht door een -

ander lid van dat otgaan ter vergadering laten vertegenwoordigen. Aan de eis van
schrittelijkheid wordt voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd.
Elk lid van een orgaan kan slechts voor één (1) ander lid van dat orgaan als
gevolmachtigde optreden.

7. Een lid van een orgaan kan aan elke vergadering van dat orgaan telefonisch of
anderszins op elektronische wijze deelnemen, mits dat lid langs elektronische weg
kan worden geldentificeerd, steeds alle andere deelnemers aan die vergadering kan -

verstaan en door hen verstaan wotdt. Zodanig lid zal in alle gevallen geacht worden -

op zodanige vergadering aanwezig te zijn en hij zal stem kunnen uitbrengen en ook --

overigens aan die vergadering kunnen deelnemen alsof hij op de vergadering in
persoon aanwezig was.

8. Besluiten kunnen in plaats van in vergadering ook schriftelijk buiten vergadering
worden genomen, mits alle leden van het desbetreffende orgaan schriftelijk of langs -

elektronische weg met het besluit instemmen, met inachtneming van de raadgevende
stem die de bestuursleden in de ledenraad hebben.

AIJi1 16. Vergaderinen denraad. Jaarvergadering
1. De ledenraad wordt bijeengeroepen bij convocatiebiljetten ot langs elektronische

weg, waarbij ook de agenda wordt meegestuurd. De oproeping geschiedt door of
namens het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven (7)
dagen.

2. a. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden van de ledenraad als
bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende (1/10) gedeelte van de stemmen --

in de ledenraad indien daarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is
het bestuur tot het bijeenroepen van een vergadering van de ledenraad
gehouden.

b. Indien aan het onder letter a van dit lid bedoelde verzoek binnen veertien (14) --

dagen geen gevolg wordt gegeven en de vergadering van de ledenraad niet
binnen vier (4) weken na de indiening van het verzoek wordt gehouden, kunnen
de verzoekers zelt tot de bijeenroeping overgaan op de wijze als in lid 1
vermeld. In deze vergadering van de ledenraad treedt alsdan de eerste
ondertekenaar van het verzoek als voorzitter op.

3. leder lid van de ledenraad heeft techt op één (1) stem.
Alleen over voorstellen die op de agenda voorkomen kan worden gestemd. Andere
voorstellen kunnen niet worden behandeld noch in stemming wotden gebracht tenzij
alle leden van de ledenraad aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Deze voorstellen
kunnen in dat geval slechts worden aangenomen met algemene stemmen.

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 7 kunnen, indien het bestuur de
mogelijkheid daartoe schriftelijk heeft geopend voor een bepaalde vergadering - niet
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zijnde een vergadering, waarin een voorstel zal warden behandeld ten aanzien
waarvan voor de besluitvorming een quorum-vereiste geldt op grond van deze
statuten of de wet - , stemmen voorafgaand aan die vergadering via een elektronisch
communicatiemiddel warden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste (30e)
dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe, door het bestuur
aangewezen e-mailadres.

Deze stemmen warden gelijkgesteld met stemmen die in de vergadering warden
uitgebracht.

Een aldus uitgebrachte stem is onherroepelijk.

5. Behoudens het bepaalde in lid 2 onder letter b van dit artikel is de voorzitter van bet
bestuur of bij diens afwezigheid of belet de vicevoorzitter met de leiding van de
ledenraad belast. Hij bepaalt de volgorde waarin de onderwerpen behandeld zullen
warden en heeft bet recht de vergadering te schorsen.

6. De ledenraad komt minimaal twee (2) maal per jaar bijeen. Daarvan wordt één (1)
vergadering gehouden binnen zes (6) maanden na afloop van bet vorige boekjaar;
deze vergadering wordt de jaarvergadering genoemd. De genoemde termijn van zes -

(6) maanden kan bij besluit van de ledenraad warden verlengd met ten hoogste vier -

(4) maanden.

7. In de jaarvergadering wordt ten minste:

a. verslag uitgebracht van bet beleid en de werkzaamheden van de codperatie en -

de met haar verbonden ondernemingen in het afgelopen boekjaar;
b. de jaarrekening ter vaststelling aangeboden;

c. schriftelijk verslag uitgebracht door de externe accountant van bet onderzoek --

van de rekening en verantwoording van bet bestuur;

d. voorzien in eventuele vacatures in het bestuur; en

e. de winstbestemming bepaald.

De namen van attredende bestuursleden en de al of niet herkiesbaarheid van deze
bestuursleden dienen te worden vermeld in de door bet bestuur vast te stellen
agenda. De agenda kan een of meer tegenkandidaten per te vervullen vacature

vermelden.

8. In de jaarvergadering geeft bet bestuur rekening en verantwoording over zijn in het -

afgelopen boekjaar gevoerde beleid. Het stelt daartoe een jaarrekening op en stelt
deze in handen van een externe accountant.

9. De externe accountant onderzoekt de voorgelegde jaarrekening en brengt van zijn
bevindingen verslag uit aan de Iedenraad.

10. Na goedkeurinq van de rekening en verantwoording beslist de Iedenraad bij apart
besluit omtrent decharge van bet bestuur voor het gevoerde bebeer.

ArtikeI17.Geldmidden. Onkosten en vergoedingen. Winst

1. Ter bestrijding van de te maken kosten kan van de eden een jaarlijkse contributie
worden geheven, waarvan bet bedrag wordt vastqesteld door de Iedenraad.
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2. Alle onkosten door de leden van het bestuur en leden van de ledentaad in de

uitoefening van hun functie gemaakt, komen ten laste van de cooperatie.

De ledenraad kan hen daarnaast een vergoeding toekennen.

ArtllcI 18. Bojilaar en winstbestemrning

1. Van de winst die in enig boekjaar is behaald zal, na aftrek van de noodzakelijke

voorzieningen, een telkenjare op voorstel van het bestuur door de ledenraad vast te -

stellen bedrag worden gereserveerd. Hierbij worden de volgende reserves

onderscheiden:

1. de wettelijke reserve;

2. de statutaire reserve;

3. de algemene reserve; en

4. de ledenvermogensreserve.

Omtrent bestemming van het resterende saldo besluit de ledenraad op voorstel van -

het bestuur.

2. Op voorstel van het bestuur kan de ledenraad besluiten bedragen te boeken op de

ledenvermogensreserve, ten laste van het geheel of een deel van de onverdeelde

winst over enig boekjaac, waartoe gerechtigd zijn de houders van op naam gestelde -

certificaten, zoals bedoeld in artikel 19 lid 1.

3. Het boeken van bedragen op de ledenvermogensreserve in de vorm van op naam

gestelde certificaten, als bedoeld in het vorige lid, geschiedt naar rato van de

ledenprestaties op de wijze zoals verder is uitgewerkt in het in artikel 19 lid 8

bedoelde participatiereglement waarbij het volgende in acht wordt genomen:

a. in het participatiereglement wordt het maximale bedrag opgenomen dat in enig

jaar in de vorm van certificaten aan de ledenvermogensreserve mag worden

toegevoegd;

b. in het participatiereglement kan een regeling worden opgenomen op grond

waarvan door de ledenraad, op voorstel van het bestuur, ingeval van

dividenduitkeringen op certificaten in de vorm van stockdividend door middel

van toekenning van certificaten aan certificaathouders, een andere

verdeelsleutel kan worden gehanteerd dan de hiervoor in dit lid genoemde

maatstaf “naar rato van de ledenprestaties’. Ingeval van dividenduitkeringen op

certificaten in de vorm van stockdividend aan certificaathouders, wordt op alle -

certificaten - onverminderd het bepaalde in artikel 19 lid 1 - eenzelfde

stockdividend toegekend ongeacht of een certificaathouder ten tijde van die

toekenning lid van de cooperatie is;

c. het participatiereglement kan een regeling bevatten op grond waarvan

dividenduitketingen aan een certiticaathouder kunnen worden opgeschort

indien de betreffende certificaathouder niet voldoet aan een verplichting, uit

welke hootde dan ook, jegens de coöperatie danwel haar

dochtermaatscha ppijen;
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d. het boeken van bedragen op de ledenvermogensreserve als hiervoor bedoeld in

lid 2, waaronder mede wordt verstaan het toekennen van certificaten aan eden,

geschiedt op basis van het participatiereglement, zoals dat geldt op het tijdstip -

waatop de ledenraad in enig jaar een besluit tot het boeken op de

ledenvermogensteserve neemt.

4. Als eigen vermogen van de coäperatie vormt de Iedenvermogensreserve en vormen -

daarmee de certificaten een onderdeel van het risicodragende vermogen van de

coöperatie dat door toekomstige verliezen kan worden aangetast. Op voorstel van

het bestuur kan de ledenraad besluiten een verlies in een boekjaar at te boeken van -

de certiticaten. In het participatiereglement worden nadere regels opgenomen over -

het besluit om een verlies in een boekjaar at te boeken van de certiticaten.

5. Een verlies dat in enig jaar ten laste van de ledenvermogensreserve is gebracht

wordt bij voorrang aangezuiverd uit de winst behaald in volgende boekjaren.

Artikel 19. Certificaten

1. Leden B en buitengewone leden kunnen als na te melden deelnemen in het elgen

vermogen van de coOperatie.

Met ingang van de datum van het passeren van deze akte van statutenwijziging kan -

de coOperatie slechts aan leden B één (1) of meer nieuwe cettiticaten toekennen.

Toekenning is een eenzijdige rechtshandeling; medewerking van het betrokken lid is -

niet vereist.

Het bestuur stelt de wijze van storting op uit te geven certificaten vast, welke in geld,

natura of in een combinatie van beiden kan luiden. Het bestuur stelt de verdere

vootwaarden van toekenning van certiticaten vast.

2. De certiticaten luiden op naam en hebben een nominale waarde van tien euro (EUR --

10,00) elk. Alleen degenen die leden B en/of buitengewone leden zijn op het tijdstip -

waarop de ledenraad het besluit neemt bedragen op de ledenvermogensreserve te

boeken als bedoeld in artikel 18 lid 2, kunnen in enig jaar ter zake van dit besluit van

de ledenraad deelnemen in de ledenvermogensreserve en, voor zover het betteft de

leden B, certificaten ontva ngen.

3. Certificaatbewijzen worden niet uitgegeven.

4. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen zijn opgenomen van

alle certificaathouders onder vermelding van de aantallen en de aanduidingen van de

aan iedere certificaathouder toekomende certiticaten. Voorts wordt in het register --

opgenomen alle aan de coOperatie bekende gegevens van belang met het oog op een

juiste voldoening door de cooperatie van haar verplichtingen ter zake van de

certificaten jegens daarop rechthebbenden.

5. Het register is ter inzage ten kantore van de coOperatie voor certificaathouders,

voorzover het betreft de gegevens van de desbetreftende certificaathouder zelt. Het

bestuur verstrekt des verzocht aan een certificaathouder om niet een uittreksel uit --

het register met betrekking tot diens certificaten.
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6. Certificaten zijn niet overdraagbaar, als bedoeld in 3:83 Burgerlijk Wetboek, noch

kunnen daarop beperkt zakelijke techten worden gevestigd, tenzij bij het

participatiereglement anders wordt bepaald. Op voorstel van het bestuur kan de

ledenraad in het participatiereglement voorwaarden stelten ten aanzien van de

overdraagbaarheid van de certificaten en aan het bestuut de bevoegdheid toekennen

daaraan nadere voorwaarden te stellen.

7. Ienzij uit het in de bovenstaande eden of uit elders in deze statuten dan wel het

participatiereglement bepaalde anders voortvloeit, zijn aan de certificaten geen

zeggenschaps- of dividendrechten verbonden.

8. Bij afzonderlijk, op voorstel van het bestuur, door de ledenraad vast te stellen

participatiereglement wordt nader geregeld al hetgeen naar het oordeel van het

bestuur met betrekking tot de certificaten regeling behoeft. Bij dit reglement kan

worden bepaald dat de coOperatie in bepaalde gevallen certificaten kan inkopen dan -

wel intrekken, al dan niet onder betaling van een nader vast te stellen waarde. Het

participatiereglement kan, op voorstel van het bestuur, worden gewijzigd door de

ledenraad. De bepalingen van het participatiereglement mogen niet in strijd zijn met

bepalingen in deze statuten of de wet.

9. Tenzij uit het in de voorgaande leden of elders in deze statuten of in het

participatiereglement bepaalde anders voortvloeit, heeft een lid geen enkele

aanspraak op het eigen vermogen van de coOperatie.

ArNkel 20. Statutenwjjiginq.

1. Wijziging in deze statuten kunnen worden aangebracht krachtens besluit van de

ledenraad. De betrokken vergadering moet op de wijze als bij artikel 16 is bepaald,

worden bijeengeroepen, met opgave van de voorgestelde wijzigingen.

2. Degenen die de oproeping tot een vergadering ter behandeling van een voorstel tot -

statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf (5) dagen vóOr de

vergadering een atschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen

woordelijk zijn opgenomen, ter kantore van de coöperatie neerleggen ter inzage van

de leden, zulks tot na afloop van de vergadering.

3. Elk voorstel tot statutenwijziging behoeft om te worden aangenomen een

meerderheid van ten minste twee derden (2/3e) van de geldig uitgebrachte

stemmen.

4. Geen besluit tot statutenwijziging wordt van kracht voordat de akte van

statutenwijziging zal zijn gepasseerd voor de notaris.

leder lid van het bestuur is bevoegd de akte van statutenwijziging te (doen) tekenen. -

AIici QnNnJng.
1. De coöperatie wordt ontbonden:

a. door een daartoe strekkend besluit van de ledenraad;

b. door haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard.
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2. Tot ontbinding van de coöperatie kan slechts worden besloten door de ledenraad met

een meerderheid van ten minste drie vierde (3/49 van de geldig uitgebrachte

stemmen in een vergadering waarin ten minste drie vierde (3/49 van de leden

aanwezig of vettegenwootdigd zijn.

3. Indien bij vereffening en ontbinding van de coöperatie een overschot bestaat, wordt -

daaruit eerst (eventueel naar verhouding) aan de certificaathouders uitgekeerd het --

nominale bedrag van de door hen gehouden certificaten, eventueel verminderd met -

het bedrag dat blijvend is aangewend ter delging van geleden verlies. Op voorstel van

het bestuur beslist de Iedenraad waarvoor het meerdere, reserves en winst, wordt

aangewend, waarbij dit meerdere, rekening houdend met de statutaire doelstelling, --

onder de certiticaathouders kan worden verdeeld naar evenredigheid van het

gezamenlijke nominale bedrag van ieders certiticaten.

rii 2 JshcLUtK rgjmnI.
Door de ledenraad wordt, op voorstel van het bestuur een huishoudelijk reglement

vastgesteld waarin nadere regels worden gesteld met betrekking tot alle zaken die daarvoor -

in aanmerking komen.

De bepalingen van dit reglement mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van deze

statuten of de wet. Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd door de Iedenraad, op -

voorstel van het bestuur.

ffti aling.
In alle gevallen waarin de bepalingen van de statuten of reglementen niet voorzien of

onduidelijk zijn, beslist het bestuur van de cooperatie.

Arkel 24. Overgangpalingen .

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 5 lid 11 vindt het bepaalde in de tweede volzin

van attikel 5 lid 11 geen toepassing ten aanzien van de natuurlijke personen,

rechtspersonen dan wel combinaties, die certificaten houden onmiddellijk

voorafgaande aan het passeren van deze akte van statutenwijziging.

2. Het bepaalde in artikel 19 lid 1 eerste volzin is niet van toepassing op natuurlijke

personen, rechtspersonen dan wel combinaties, die onmiddellijk voorafgaande aan --

het passeren van deze akte van statutenwijziging reeds lid waren van de coOperatie -

en één (1) of meet cettificaten houden, en ten gevolge van het passeten van deze

akte van statutenwijziging het lidmaatschap A zullen vetktijgen.

AANGEHECHT_DOCUMENT.

Aan deze akte zal het navolgende document worden gehecht:

(een kopie van) het Besluit.

Slot.

De vetschenen petsoon is mu, notaris, bekend.

WA_ARYAN AKT is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -

De vetschenen petsoon is mu, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan de

verschenen petsoon opgegeven en toegelicht. De vetschenen petsoon heeft verklaard op
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volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud

van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de verschenen persoon en

vervolgens door mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
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