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VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN VAN 
AKZO NOBEL N.V. 

 
Terugbetaling van kapitaal en aandelenconsolidatie 

 
Dit document bevat een toelichting op de voorgestelde statutenwijzigingen van Akzo Nobel N.V. (de ''Vennootschap''). De voorgestelde wijzigingen houden 
verband met een terugbetaling van kapitaal en aandelenconsolidatie, welke deel uitmaken van de aangekondigde terugbetaling van het merendeel van de 
opbrengsten van de separatie van de Specialty Chemicals business aan de aandeelhouders van de Vennootschap. Een nadere toelichting op deze wijzigingen is 
opgenomen in de aandeelhouderscirculaire (de "Aandeelhouderscirculaire"), de oproeping en de toelichting op de agenda van de buitengewone vergadering 
van aandeelhouders van de Vennootschap (de ''Toelichting''), die op 13 november 2018 zal plaatsvinden. De Aandeelhouderscirculaire, de oproeping en de 
Toelichting maken onderdeel uit van dit drieluik. Deze stukken zijn verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap en via de website van de Vennootschap 
(www.akzonobel.com). 
 
Het voorstel om de statuten van de Vennootschap te wijzigen kan als volgt worden samengevat:  
 

1. De eerste statutenwijziging (''Wijziging I'') omvat een verhoging van de nominale waarde van elk gewoon aandeel tot een nominale waarde die volgt uit 
de consolidatieratio die de Raad van Bestuur zal bepalen op basis van een formule zoals beschreven in de Aandeelhouderscirculaire, binnen de grenzen 
zoals beschreven in de Aandeelhouderscirculaire en de Toelichting. De verhoging van de nominale waarde wordt ter keuze van de Raad van Bestuur ten 
laste van de euroconversie-reserve en/of de agioreserve van de Vennootschap gebracht. 
 

2. De tweede statutenwijziging (''Wijziging II'') omvat (i) een consolidatie van een zodanig aantal gewone aandelen in een aantal gewone aandelen dat volgt 
uit de consolidatieratio die de Raad van Bestuur zal bepalen op basis van een formule zoals beschreven in de Aandeelhouderscirculaire, binnen de 
grenzen zoals beschreven in de Aandeelhouderscirculaire en de Toelichting, waarmee het aantal geplaatste gewone aandelen zal worden gecorrigeerd, 
en (ii) een verhoging van de nominale waarde van elk gewoon aandeel tot een nominale waarde die volgt uit de consolidatieratio die de Raad van Bestuur 
zal bepalen op basis van een formule zoals beschreven in de Aandeelhouderscirculaire, binnen de grenzen zoals beschreven in de 
Aandeelhouderscirculaire en de Toelichting (met dien verstande dat het totale geplaatste kapitaal ten gevolge van deze verhoging niet zal wijzigen).  

 
3. De derde statutenwijziging (''Wijziging III'') omvat een verlaging van de nominale waarde van elk gewoon aandeel tot EUR 0,50. Een bedrag van ongeveer 

EUR 2 miljard van het bedrag dat daarmee beschikbaar komt (waarvan het bedrag per aandeel afhankelijk is van de consolidatieratio) zal worden 
uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen en het restant zal worden toegevoegd aan de agioreserve van de Vennootschap.  

 
  

http://www.akzonobel.com/
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Dit drieluik is verdeeld in drie kolommen, die de volgende informatie bevatten:  
 

a. In de eerste kolom van dit document zijn de statuten van de Vennootschap opgenomen zoals deze luiden voorafgaand aan het passeren van de 
betreffende notariële akte van statutenwijziging:  

• voor Wijziging I zijn de huidige statutaire bepalingen opgenomen;  
• voor Wijziging II zijn de onder Wijziging I voorgestelde statutaire bepalingen opgenomen; en  
• voor Wijziging III zijn de onder Wijziging II voorgestelde statutaire bepalingen opgenomen.  

 
b. In de tweede kolom zijn de voorgestelde wijzigingen opgenomen, in blauw (voorgestelde teksttoevoegingen) en in rood (voorgestelde te verwijderen tekst) 

aangegeven.  
  

c. In de derde kolom is een toelichting op de voorgestelde wijzigingen opgenomen. Aangezien de drie voorgestelde wijzigingen opvolgend dienen te worden 
uitgevoerd, vermeldt dit document voor de betreffende artikelen de voorgestelde wijzigingen in de volgorde Wijziging I, Wijziging II en Wijziging III.  

 
De slotverklaringen die zijn opgenomen aan het einde van dit document betreffen geen statutenwijzigingen, maar zij maken wel deel uit van de betreffende akte 
van statutenwijziging.  
 
Van dit document is ook een onofficiële Engelse vertaling beschikbaar. De Nederlandse tekst van de statuten van de Vennootschap is leidend. 
 



 

 
3 / 18 

TEKST STATUTEN VÓÓR DE BETREFFENDE 
WIJZIGING 

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN TOELICHTING 

I. Voorgestelde wijzigingen van Wijziging I  

I. Voorgestelde wijzigingen van artikel 4.1 

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de 
vennootschap bedraagt één miljard 
zeshonderd miljoen negentienduizend 
tweehonderd euro (EUR 1.600.019.200,--). 
Het is verdeeld in: 

 a. zeshonderd miljoen (600.000.000) 
gewone aandelen van twee euro 
(EUR 2,--) elk, in deze statuten 
verder aan te duiden als "gewone 
aandelen"; 

 b. tweehonderd miljoen (200.000.000) 
cumulatief preferente aandelen van 
twee euro (EUR 2,--) elk, 
onderverdeeld in vijftig series, 
genummerd 1 tot en met 50, van elk 
vier miljoen (4.000.000) preferente 
aandelen, in deze statuten verder 
aan te duiden als "preferente 
aandelen"; en 

 c. achtenveertig (48) prioriteitsaandelen 
van vierhonderd euro (EUR 400,--) 
elk, in deze statuten verder aan te 
duiden als "prioriteitsaandelen". 

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de 
vennootschap bedraagt één miljard 
zeshonderd miljoen negentienduizend 
tweehonderd[●] euro 
(EUR 1.600.019.200[●]). Het is verdeeld in: 

 a. zeshonderd miljoen (600.000.000) 
gewone aandelen van twee[●] euro 
(EUR 2[●]) elk, in deze statuten 
verder aan te duiden als "gewone 
aandelen"; 

 b. tweehonderd miljoen (200.000.000) 
cumulatief preferente aandelen van 
twee euro (EUR 2,--) elk, 
onderverdeeld in vijftig series, 
genummerd 1 tot en met 50, van elk 
vier miljoen (4.000.000) preferente 
aandelen, in deze statuten verder 
aan te duiden als "preferente 
aandelen"; en 

 c. achtenveertig (48) prioriteitsaandelen 
van vierhonderd euro (EUR 400,--) 
elk, in deze statuten verder aan te 
duiden als "prioriteitsaandelen". 

Voorgesteld wordt de nominale waarde van de 
gewone aandelen te verhogen, met als gevolg dat de 
totale nominale waarde van het maatschappelijk 
aandelenkapitaal en het geplaatste aandelenkapitaal 
zal toenemen. De nieuwe nominale waarde van de 
gewone aandelen is afhankelijk van de waarde die 
volgt uit deconsolidatieratio die wordt bepaald door 
de Raad van Bestuur op basis van een formule. Deze 
formule en een toelichting daarop zijn opgenomen in 
de Aandeelhouderscirculaire.  
 
De nieuwe nominale waarde van de gewone 
aandelen zal worden bepaald binnen de bandbreedte 
die is opgenomen in de Aandeelhouderscirculaire en 
de Toelichting, te weten in de bandbreedte van 
EUR 8 tot en met EUR 9.  
 
Het bedrag waarmee de nominale waarde van de 
gewone aandelen wordt verhoogd zal ter keuze van 
de Raad van Bestuur ten laste van de euroconversie-
reserve en/of de agioreserve worden gebracht.  
 

I. Voorgestelde wijzigingen van artikel 51 

Onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid 7 en 
artikel 6, lid 2, geeft elk gewoon aandeel en elk 

Onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid 7 en 
artikel 6, lid 2, geeft elk gewoon aandeel recht op [●] 

Het aantal stemmen dat is verbonden aan de 
aandelen wordt bepaald op basis van de nominale 
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TEKST STATUTEN VÓÓR DE BETREFFENDE 
WIJZIGING 

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN TOELICHTING 

preferent aandeel recht op één stem en elk 
prioriteitsaandeel recht op tweehonderd stemmen. 

stemmen, en elk preferent aandeel recht op één stem 
en elk prioriteitsaandeel recht op tweehonderd 
stemmen. 
 

waarde van de soort aandelen met de laagste 
nominale waarde, aan welke soort per aandeel één 
stem is verbonden. Deze wijziging wordt voorgesteld 
aangezien de preferente aandelen als gevolg van de 
voorgestelde verhoging van de nominale waarde van 
de gewone aandelen de laagste nominale waarde 
zullen hebben.  

I. Voorgestelde wijzigingen van artikel 59.1  

59.1 Een houder van een of meer 
aandeelbewijzen in de vorm van een 
mantel met een dividendblad bestaande uit 
een stel dividendbewijzen en al dan niet 
een talon (K-stukken), die na één januari 
negentienhonderdnegenennegentig zijn 
aandeelbewijzen, waaronder voor zover 
nodig te begrijpen de mantel, de 
dividendbewijzen en het eventuele talon, 
niet bij de vennootschap heeft ingeleverd 
voor destijds een of meer aandeelbewijzen 
aan toonder (CF-stukken) kon de rechten 
verbonden aan dat aandeel niet uitoefenen 
zolang die omwisseling niet had plaats 
gehad. Vanaf deze statutenwijziging (op 
twee mei tweeduizendtwaalf) zal de 
voormelde omwisseling bij de 
vennootschap dienen plaats te vinden door 
inlevering van de aandeelbewijzen, 
waaronder voor zover nodig te begrijpen de 
mantel, de dividendbewijzen en het 

59.1 Een houder van een of meer 
aandeelbewijzen in de vorm van een 
mantel met een dividendblad bestaande uit 
een stel dividendbewijzen en al dan niet 
een talon (K-stukken), die na één januari 
negentienhonderdnegenennegentig zijn 
aandeelbewijzen, waaronder voor zover 
nodig te begrijpen de mantel, de 
dividendbewijzen en het eventuele talon, 
niet bij de vennootschap heeft ingeleverd 
voor destijds een of meer aandeelbewijzen 
aan toonder (CF-stukken) kon de rechten 
verbonden aan dat aandeel niet uitoefenen 
zolang die omwisseling niet had plaats 
gehadplaatsgehad. Vanaf deze 
statutenwijziging (opvan twee mei 
tweeduizendtwaalf) zal de voormelde 
omwisseling bij de vennootschap dienen 
plaats te vinden door inlevering van de 
aandeelbewijzen, waaronder voor zover 
nodig te begrijpen de mantel, de 

Dit artikel ziet er op dat K-stukken worden geacht 
normale aandelen te vertegenwoordigen met een 
nominale waarde die volgt uit artikel 4.1.a van deze 
statuten. 
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TEKST STATUTEN VÓÓR DE BETREFFENDE 
WIJZIGING 

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN TOELICHTING 

eventuele talon, waarna de aandeelhouder 
voor het aantal ingeleverde 
aandeelbewijzen zal worden bijgeschreven 
op het verzamelbewijs als bedoeld in artikel 
8 lid 2. Zolang de laatst bedoelde 
omwisseling niet heeft plaats gehad kunnen 
de rechten verbonden aan een dit artikel 
bedoeld aandeel niet worden uitgeoefend. 

 

dividendbewijzen en het eventuele talon, 
waarna de aandeelhouder voor het aantal 
ingeleverde aandeelbewijzen zal worden 
bijgeschreven op het verzamelbewijs als 
bedoeld in artikel 8 lid 2. Zolang de laatst 
bedoelde omwisseling niet heeft plaats 
gehadplaatsgehad kunnen de rechten 
verbonden aan een in dit artikel bedoeld 
aandeel niet worden uitgeoefend. 

 Met ingang van deze statutenwijziging (op 
[●] tweeduizendnegentien (deel I)), worden 
aandeelbewijzen in de vorm van een 
mantel met een dividendblad bestaande uit 
een stel dividendbewijzen en al dan niet 
een talon (K-stukken) die direct daarvoor 
door een aandeelhouder worden gehouden, 
geacht gewone aandelen met een nominale 
waarde van [●] (EUR [●]) te 
vertegenwoordigen. 

II. Voorgestelde wijzigingen van Wijziging II 

II. Voorgestelde wijzigingen van artikel 4.1 

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de 
vennootschap bedraagt [●] euro (EUR [●]). 
Het is verdeeld in: 

 a. zeshonderd miljoen (600.000.000) 
gewone aandelen van [●] euro 
(EUR [●]) elk, in deze statuten verder 
aan te duiden als "gewone 
aandelen"; 

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de 
vennootschap bedraagt [●] euro (EUR [●]). 
Het is verdeeld in: 

 a. zeshonderd miljoen (600.000.000) 
gewone aandelen van [●] euro 
(EUR [●]) elk, in deze statuten verder 
aan te duiden als "gewone 
aandelen"; 

Als gevolg van de consolidatie van gewone aandelen 
zal de nominale waarde van een gewoon aandeel en 
het totale maatschappelijke kapitaal toenemen. De 
totale nominale waarde van het geplaatste 
aandelenkapitaal blijft ongewijzigd.  
 
De consolidatie en de nieuwe nominale waarde van 
de gewone aandelen hangt af van de waarde die 
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TEKST STATUTEN VÓÓR DE BETREFFENDE 
WIJZIGING 

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN TOELICHTING 

 b. tweehonderd miljoen (200.000.000) 
cumulatief preferente aandelen van 
twee euro (EUR 2,--) elk, 
onderverdeeld in vijftig series, 
genummerd 1 tot en met 50, van elk 
vier miljoen (4.000.000) preferente 
aandelen, in deze statuten verder 
aan te duiden als "preferente 
aandelen"; en 

 c. achtenveertig (48) prioriteitsaandelen 
van vierhonderd euro (EUR 400,--) 
elk, in deze statuten verder aan te 
duiden als "prioriteitsaandelen". 

 b. tweehonderd miljoen (200.000.000) 
cumulatief preferente aandelen van 
twee euro (EUR 2,--) elk, 
onderverdeeld in vijftig series, 
genummerd 1 tot en met 50, van elk 
vier miljoen (4.000.000) preferente 
aandelen, in deze statuten verder 
aan te duiden als "preferente 
aandelen"; en 

 c. achtenveertig (48) prioriteitsaandelen 
van vierhonderd euro (EUR 400,--) 
elk, in deze statuten verder aan te 
duiden als "prioriteitsaandelen". 

volgt uit de consolidatieratio die door de Raad van 
Bestuur wordt vastgesteld op basis van een formule.  
 
Deze formule en een toelichting daarop zijn 
opgenomen in de Aandeelhouderscirculaire.  
 
De nieuwe nominale waarde van de gewone 
aandelen zal worden bepaald binnen de bandbreedte 
die is opgenomen in de Aandeelhouderscirculaire en 
de Toelichting, te weten in de bandbreedte van 
EUR 8,50 tot en met EUR 10.  

II. Voorgestelde wijzigingen van artikel 51 

Onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid 7 en 
artikel 6, lid 2, geeft elk gewoon aandeel recht op [●] 
stemmen, elk preferent aandeel recht op één stem en 
elk prioriteitsaandeel recht op tweehonderd 
stemmen. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid 7 en 
artikel 6, lid 2, geeft elk gewoon aandeel recht op [●] 
stemmen, elk preferent aandeel recht op één stem en 
elk prioriteitsaandeel recht op tweehonderd 
stemmen. 

Het aantal stemmen dat is verbonden aan de 
aandelen wordt bepaald op basis van de nominale 
waarde van de soort aandelen met de laagste 
nominale waarde, aan welke soort per aandeel één 
stem is verbonden. Deze wijziging wordt voorgesteld 
aangezien de preferente aandelen als gevolg van de 
voorgestelde verhoging van de nominale waarde van 
de gewone aandelen de laagste nominale waarde 
zullen hebben.  

II. Voorgestelde wijzigingen van artikel 59.1  

59.1 Een houder van een of meer 
aandeelbewijzen in de vorm van een 
mantel met een dividendblad bestaande uit 
een stel dividendbewijzen en al dan niet 
een talon (K-stukken), die na één januari 

59.1 Een houder van een of meer 
aandeelbewijzen in de vorm van een 
mantel met een dividendblad bestaande uit 
een stel dividendbewijzen en al dan niet 
een talon (K-stukken), die na één januari 

Dit artikel ziet erop dat K-stukken worden geacht een 
zodanig aantal gewone aandelen en/of 
onderaandelen te vertegenwoordigen zoals volgt uit 
artikel 60 van deze statuten. 
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TEKST STATUTEN VÓÓR DE BETREFFENDE 
WIJZIGING 

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN TOELICHTING 

negentienhonderdnegenennegentig zijn 
aandeelbewijzen, waaronder voor zover 
nodig te begrijpen de mantel, de 
dividendbewijzen en het eventuele talon, 
niet bij de vennootschap heeft ingeleverd 
voor destijds een of meer aandeelbewijzen 
aan toonder (CF-stukken) kon de rechten 
verbonden aan dat aandeel niet uitoefenen 
zolang die omwisseling niet had 
plaatsgehad. Vanaf de statutenwijziging 
van twee mei tweeduizendtwaalf zal de 
voormelde omwisseling bij de 
vennootschap dienen plaats te vinden door 
inlevering van de aandeelbewijzen, 
waaronder voor zover nodig te begrijpen de 
mantel, de dividendbewijzen en het 
eventuele talon, waarna de aandeelhouder 
voor het aantal ingeleverde 
aandeelbewijzen zal worden bijgeschreven 
op het verzamelbewijs als bedoeld in artikel 
8 lid 2. Zolang de laatst bedoelde 
omwisseling niet heeft plaatsgehad kunnen 
de rechten verbonden aan een in dit artikel 
bedoeld aandeel niet worden uitgeoefend. 

 Met ingang van deze statutenwijziging (op 
[●] tweeduizendnegentien (deel I)), worden 
aandeelbewijzen in de vorm van een 
mantel met een dividendblad bestaande uit 
een stel dividendbewijzen en al dan niet 
een talon (K-stukken) die direct daarvoor 

negentienhonderdnegenennegentig zijn 
aandeelbewijzen, waaronder voor zover 
nodig te begrijpen de mantel, de 
dividendbewijzen en het eventuele talon, 
niet bij de vennootschap heeft ingeleverd 
voor destijds een of meer aandeelbewijzen 
aan toonder (CF-stukken) kon de rechten 
verbonden aan dat aandeel niet uitoefenen 
zolang die omwisseling niet had 
plaatsgehad. Vanaf de statutenwijziging 
van twee mei tweeduizendtwaalf zal de 
voormelde omwisseling bij de 
vennootschap dienen plaats te vinden door 
inlevering van de aandeelbewijzen, 
waaronder voor zover nodig te begrijpen de 
mantel, de dividendbewijzen en het 
eventuele talon, waarna de aandeelhouder 
voor het aantal ingeleverde 
aandeelbewijzen zal worden bijgeschreven 
op het verzamelbewijs als bedoeld in artikel 
8 lid 2. Zolang de laatst bedoelde 
omwisseling niet heeft plaatsgehad kunnen 
de rechten verbonden aan een in dit artikel 
bedoeld aandeel niet worden uitgeoefend. 

 Met ingang van deze statutenwijziging (op 
[●] tweeduizendnegentien (deel II)), worden 
aandeelbewijzen in de vorm van een 
mantel met een dividendblad bestaande uit 
een stel dividendbewijzen en al dan niet 
een talon (K-stukken) die direct daarvoor 
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door een aandeelhouder worden gehouden 
geacht gewone aandelen met een nominale 
waarde van [●] (EUR [●]) te 
vertegenwoordigen. 

door een aandeelhouder worden gehouden 
geacht een zodanig aantal gewone 
aandelen met een nominale waarde van [●] 
(EUR [●]) en/of onderaandelen te 
vertegenwoordigen zoals volgt uit het 
bepaalde in artikel 60.  

II. Voorgestelde opneming van een nieuw artikel 60 

 AANDELENCONSOLIDATIE EN 
ONDERAANDELEN  
Artikel 60 

 

 60.1  Met ingang van deze statutenwijziging van 
[●] tweeduizendnegentien (deel II) zijn de 
onmiddellijk voorafgaand daaraan door een 
aandeelhouder (of de Vennootschap) 
gehouden gewone aandelen met een 
nominale waarde van [●] (EUR [●]) elk 
samengevoegd tot zoveel gewone 
aandelen met een nominale waarde van [●] 
euro (EUR [●]) elk, als wordt gevonden 
door het totale aantal van de door de 
betreffende aandeelhouder onmiddellijk 
voorafgaand aan die statutenwijziging 
gehouden gewone aandelen van [●] euro 
(EUR [●]) elk te vermenigvuldigen met [●] 
([●]), waarbij voorts geldt dat de teller van 
een breuk van één (1) gewoon aandeel met 

Als gevolg van de consolidatie van gewone aandelen, 
zullen onderaandelen ontstaan en dit nieuwe artikel 
60 specifieert de rechten die verbonden zijn aan 
dergelijke onderaandelen.1  
 
Het aantal onderaandelen waarin een gewoon 
aandeel kan worden verdeeld zal worden gevonden 
door vermenigvuldiging van de consolidatieratio die 
wordt bepaald door de raad van bestuur aan de hand 
van een formule. 
 
Deze formule en een toelichting daarop is nader 
toegelicht in de Aandeelhouderscirculaire.  

                                                        
1 Zoals vermeld in de Aandeelhouderscirculaire, geldt voor personen die hun gewone aandelen houden via Euroclear Nederland, dat banken en brokers aandelenposities naar boven of naar 
beneden afronden afhankelijk van de specifieke contractuele regeling tussen de bank of broker en de aandeelhouder. Het gevolg hiervan is dat personen die gewone aandelen in Euroclear 
Nederland houden, die niet deelbaar zijn overeenkomstig de deler van de consolidatieratio, ofwel cash zullen ontvangen ofwel verplicht een aanvullend bedrag moeten betalen aan de 
betreffende bank of tussenpersoon (en geen onderaandelen ontvangen). 
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een nominale waarde van [●] euro 
(EUR [●]), van welke breuk de noemer [●] 
([●]) is en welke uitkomst op tienden is 
afgerond naar boven, het aantal 
onderaandelen met een gerechtigdheid van 
[●] ([●]) deel van één (1) gewoon aandeel 
van [●] euro (EUR [●]) aangeeft dat de 
desbetreffende aandeelhouder in verband 
met vorenbedoelde samenvoeging met 
ingang van die statutenwijziging tevens 
houdt. 

 60.2 Ieder onderaandeel luidt op naam.  
 60.3 Onverminderd het overigens in dit artikel 60 

bepaalde vinden de bepalingen van Titel 4 
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek over 
aandelen en aandeelhouders 
overeenkomstige toepassing op 
onderaandelen en houders van 
onderaandelen, voor zover uit die 
bepalingen niet anders blijkt. 

 

 60.4 De bepalingen van deze statuten over 
aandelen respectievelijk houders van 
aandelen zijn van overeenkomstige 
toepassing op onderaandelen en houders 
van onderaandelen, voor zover uit die 
bepalingen en de leden 5 tot en met 7 van 
dit artikel 60 niet anders blijkt. 

 

 60.5 Een houder van een of meer 
onderaandelen kan tezamen met een of 
meer andere houders van een of meer 
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onderaandelen de aan een gewoon 
aandeel verbonden vergader- en 
stemrechten uitoefenen voor zover het door 
zodanige houders van een of meer 
onderaandelen gezamenlijk gehouden 
aantal onderaandelen gelijk is aan [●] ([●]) 
of een veelvoud daarvan. Deze rechten 
worden uitgeoefend hetzij door één van 
hen, daartoe door de anderen schriftelijk 
gevolmachtigd, hetzij door een 
gevolmachtigde aan wie daartoe door die 
houders van onderaandelen schriftelijke 
volmacht is verleend. 

 60.6 Iedere houder van een onderaandeel is 
gerechtigd tot [●] ([●]) gedeelte van het 
(interim)dividend en enige andere uitkering 
waartoe een houder van één (1) gewoon 
aandeel is gerechtigd. 

 

 60.7 Indien de houder van een of meer 
onderaandelen een zodanig aantal 
onderaandelen verkrijgt dat het totaal door 
hem gehouden aantal onderaandelen ten 
minste gelijk is aan [●] ([●]), worden telkens 
[●] ([●]) door hem gehouden onderaandelen 
van rechtswege samengevoegd tot één (1) 
gewoon aandeel. 

 

 60.8 De raad van bestuur kan bij besluit een of 
meer door de vennootschap in haar eigen 
kapitaal gehouden gewone aandelen in [●] 
([●]) onderaandelen opsplitsen. 
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Onderaandelen die op deze wijze zijn 
ontstaan, zullen zolang deze door de 
vennootschap worden gehouden niet 
overeenkomstig artikel 60.7 worden 
geconsolideerd, tenzij de raad van bestuur 
besluit deze overeenkomstig artikel 60.7 te 
consolideren.  

 60.9 Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift 
(onder vernummering van de eventuele 
hierna in deze statuten opgenomen 
artikelen en verwijzingen naar die artikelen) 
per het moment dat er geen onderaandelen 
meer uitstaan. 

 

III. Voorgestelde wijzigingen van Wijziging III 

III. Voorgestelde wijzigingen van artikel 4.1 

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de 
vennootschap bedraagt [●] euro (EUR [●]). 
Het is verdeeld in: 

 a. zeshonderd miljoen (600.000.000) 
gewone aandelen van [●] euro 
(EUR [●]) elk, in deze statuten verder 
aan te duiden als "gewone 
aandelen"; 

 b. tweehonderd miljoen (200.000.000) 
cumulatief preferente aandelen van 
twee euro (EUR 2,--) elk, 
onderverdeeld in vijftig series, 
genummerd 1 tot en met 50, van elk 
vier miljoen (4.000.000) preferente 

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de 
vennootschap bedraagt [●] 
driehonderdvijftig miljoen negentienduizend 
tweehonderd euro (EUR [●]350.019.200). 
Het is verdeeld in: 
a. zes vijfhonderd miljoen (6 

500.000.000) gewone aandelen van 
[●] eurovijftig eurocent (EUR [●]0,50) 
elk, in deze statuten verder aan te 
duiden als "gewone aandelen"; 

b. tweehonderd miljoen (200.000.000) 
cumulatief preferente aandelen van 
twee eurovijftig eurocent 
(EUR 20,50) elk, onderverdeeld in 

Voorgesteld wordt de nominale waarde van de 
gewone aandelen en cumulatief preferente aandelen 
te verlagen naar EUR 0,50, met als gevolg dat ook 
het maatschappelijk kapitaal zal afnemen.  
 
Het voorstel is om een bedrag per aandeel uit te 
keren aan de houders van gewone aandelen. Het uit 
te keren bedrag per aandeel zal door de Raad van 
Bestuur worden bepaald op basis van een formule 
die in de Aandeelhouderscirculaire is opgenomen en 
daarin nader is toegelicht, en bedraagt in totaal 
ongeveer EUR 2 miljard met dien verstande dat de 
terugbetaling niet minder dan EUR 1.990.000.000 zal 
zijn en niet meer dan EUR 2.010.000.000. Het 
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aandelen, in deze statuten verder 
aan te duiden als "preferente 
aandelen"; en 

 c. achtenveertig (48) prioriteitsaandelen 
van vierhonderd euro (EUR 400,--) 
elk, in deze statuten verder aan te 
duiden als "prioriteitsaandelen". 

vijftig series, genummerd 1 tot en 
met 50, van elk vier miljoen 
(4.000.000) preferente aandelen, in 
deze statuten verder aan te duiden 
als "preferente aandelen"; en 

c. achtenveertig (48) prioriteitsaandelen 
van vierhonderd euro (EUR 400,--) 
elk, in deze statuten verder aan te 
duiden als "prioriteitsaandelen". 

verschil tussen de nominale waarde van de gewone 
aandelen vóór de verlaging en de terugbetaling van 
kapitaal zal worden toegevoegd aan de agioreserve 
van de vennootschap.  
 
Op grond van artikel 2:100 Burgerlijk Wetboek 
kunnen binnen twee maanden na de aankondiging bij 
het handelsregister van de kamer van koophandel 
tegen het besluit tot kapitaalvermindering verzet 
worden aangetekend. De statutenwijzigingen en de 
kapitaalvermindering zullen pas worden 
geëffectueerd na verloop van deze termijn en op 
voorwaarde dat geen verzet is aangetekend 
gedurende deze periode of, in het geval een of meer 
schuldeisers verzet hebben aangetekend tegen de 
kapitaalvermindering hebben verzet, nadat het verzet 
is ingetrokken, afgehandeld of opgeheven door een 
bij voorraad uitvoerbare rechterlijke beschikking van 
de bevoegde Nederlandse rechter.  

III. Voorgestelde wijzigingen van artikel 51 

Onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid 7 en 
artikel 6, lid 2, geeft elk gewoon aandeel recht op [●] 
stemmen, elk preferent aandeel recht op één stem en 
elk prioriteitsaandeel recht op tweehonderd 
stemmen. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid 7 en 
artikel 6, lid 2, geeft elk gewoon aandeel recht op 
[●]één stemmen, elk preferent aandeel recht op één 
stem en elk prioriteitsaandeel recht op 
tweeachthonderd stemmen. 
 

Het aantal stemmen dat is verbonden aan de 
aandelen wordt bepaald op basis van de nominale 
waarde van de soort aandelen met de laagste 
nominale waarde, aan welke soort per aandeel één 
stem is verbonden. Deze wijziging is voorgesteld nu 
de gewone aandelen en preferente aandelen als 
gevolg van de voorgestelde verlaging van de 
nominale waarde van de gewone aandelen en 
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preferente aandelen de laagste nominale waarde 
zullen hebben. 

III. Voorgestelde wijziging van artikel 59.1 

59.1 Een houder van een of meer 
aandeelbewijzen in de vorm van een 
mantel met een dividendblad bestaande uit 
een stel dividendbewijzen en al dan niet 
een talon (K-stukken), die na één januari 
negentienhonderdnegenennegentig zijn 
aandeelbewijzen, waaronder voor zover 
nodig te begrijpen de mantel, de 
dividendbewijzen en het eventuele talon, 
niet bij de vennootschap heeft ingeleverd 
voor destijds een of meer aandeelbewijzen 
aan toonder (CF-stukken) kon de rechten 
verbonden aan dat aandeel niet uitoefenen 
zolang die omwisseling niet had 
plaatsgehad. Vanaf de statutenwijziging 
van twee mei tweeduizendtwaalf zal de 
voormelde omwisseling bij de 
vennootschap dienen plaats te vinden door 
inlevering van de aandeelbewijzen, 
waaronder voor zover nodig te begrijpen de 
mantel, de dividendbewijzen en het 
eventuele talon, waarna de aandeelhouder 
voor het aantal ingeleverde 
aandeelbewijzen zal worden bijgeschreven 
op het verzamelbewijs als bedoeld in artikel 
8 lid 2. Zolang de laatst bedoelde 

59.1 Een houder van een of meer 
aandeelbewijzen in de vorm van een 
mantel met een dividendblad bestaande uit 
een stel dividendbewijzen en al dan niet 
een talon (K-stukken), die na één januari 
negentienhonderdnegenennegentig zijn 
aandeelbewijzen, waaronder voor zover 
nodig te begrijpen de mantel, de 
dividendbewijzen en het eventuele talon, 
niet bij de vennootschap heeft ingeleverd 
voor destijds een of meer aandeelbewijzen 
aan toonder (CF-stukken) kon de rechten 
verbonden aan dat aandeel niet uitoefenen 
zolang die omwisseling niet had 
plaatsgehad. Vanaf de statutenwijziging 
van twee mei tweeduizendtwaalf zal de 
voormelde omwisseling bij de 
vennootschap dienen plaats te vinden door 
inlevering van de aandeelbewijzen, 
waaronder voor zover nodig te begrijpen de 
mantel, de dividendbewijzen en het 
eventuele talon, waarna de aandeelhouder 
voor het aantal ingeleverde 
aandeelbewijzen zal worden bijgeschreven 
op het verzamelbewijs als bedoeld in artikel 
8 lid 2. Zolang de laatst bedoelde 

Dit artikel ziet erop dat K-stukken worden geacht 
normale aandelen te vertegenwoordigen en met een 
nominale waarde van EUR 0,50. 
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omwisseling niet heeft plaatsgehad kunnen 
de rechten verbonden aan een in dit artikel 
bedoeld aandeel niet worden uitgeoefend. 

 Met ingang van deze statutenwijziging (op 
[●] tweeduizendnegentien (deel II)), worden 
aandeelbewijzen in de vorm van een 
mantel met een dividendblad bestaande uit 
een stel dividendbewijzen en al dan niet 
een talon (K-stukken) die direct daarvoor 
door een aandeelhouder worden gehouden 
geacht een zodanig aantal gewone 
aandelen en/of onderaandelen te 
vertegenwoordigen zoals volgt uit het 
bepaalde in artikel 60. 

omwisseling niet heeft plaatsgehad kunnen 
de rechten verbonden aan een in dit artikel 
bedoeld aandeel niet worden uitgeoefend. 

 Met ingang van deze statutenwijziging (op 
[●] tweeduizendnegentien (deel III)), 
worden aandeelbewijzen in de vorm van 
een mantel met een dividendblad 
bestaande uit een stel dividendbewijzen en 
al dan niet een talon (K-stukken) die direct 
daarvoor door een aandeelhouder worden 
gehouden geacht een zodanig aantal 
gewone aandelen en/of onderaandelen te 
vertegenwoordigen zoals volgt uit het 
bepaalde in artikel 60.; waarbij het aantal 
gewone aandelen belichaamd in het 
aandeelbewijs als bedoeld in artikel 8.2 
wordt geacht gewone aandelen met een 
nominale waarde van vijftig eurocent 
(EUR 0,50) te vertegenwoordigen.   

III. Voorgestelde wijzigingen van artikel 60.1 en 60.7 

60.1 Met ingang van deze statutenwijziging van 
[●] tweeduizendnegentien (deel II) zijn de 
onmiddellijk voorafgaand daaraan door een 
aandeelhouder (of de Vennootschap) 
gehouden gewone aandelen met een 
nominale waarde van [●] (EUR [●]) elk 
samengevoegd tot zoveel gewone 
aandelen met een nominale waarde van [●] 
euro (EUR [●]) elk, als wordt gevonden 

60.1 Met ingang van deze statutenwijziging van 
[●] tweeduizendnegentien (deel II) zijn de 
onmiddellijk voorafgaand daaraan door een 
aandeelhouder (of de Vennootschap) 
gehouden gewone aandelen met een 
nominale waarde van destijds [●] (EUR [●]) 
elk samengevoegd tot zoveel gewone 
aandelen met een nominale waarde van 
destijds [●] euro (EUR [●]) elk, als 

Voorgesteld wordt de nominale waarde van de 
gewone aandelen te verlagen tot EUR 0,50, ten 
gevolge waarvan de wijzigingen in artikel 60.1 en 
60.7 gemaakt zullen worden.  
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door het totale aantal van de door de 
betreffende aandeelhouder onmiddellijk 
voorafgaand aan die statutenwijziging 
gehouden gewone aandelen van [●] euro 
(EUR [●]) elk te vermenigvuldigen met [●] 
([●]), waarbij voorts geldt dat de teller van 
een breuk van één (1) gewoon aandeel met 
een nominale waarde van [●] euro 
(EUR [●]), van welke breuk de noemer [●] 
([●]) is en welke uitkomst op tienden is 
afgerond naar boven, het aantal 
onderaandelen met een gerechtigdheid van 
[●] ([●]) deel van één (1) gewoon aandeel 
van [●] euro (EUR [●]) aangeeft dat de 
desbetreffende aandeelhouder in verband 
met vorenbedoelde samenvoeging met 
ingang van die statutenwijziging tevens 
houdt. 

 

wordtwerd gevonden door het totale aantal 
van de door de betreffende aandeelhouder 
onmiddellijk voorafgaand aan die 
statutenwijziging gehouden gewone 
aandelen van destijds [●] euro (EUR [●]) 
elk te vermenigvuldigen met [●] ([●]), 
waarbij voorts geldtgold dat de teller van 
een breuk van één (1) gewoon aandeel met 
een nominale waarde van destijds [●] euro 
(EUR [●]), van welke breuk de noemer [●] 
([●]) iswas en welke uitkomst op tienden is 
afgerond naar boven, het aantal 
onderaandelen met een gerechtigdheid van 
[●] ([●]) deel van één (1) gewoon aandeel 
van destijds [●] euro (EUR [●]) 
aangeeftaangaf dat de desbetreffende 
aandeelhouder in verband met 
vorenbedoelde samenvoeging met ingang 
van die statutenwijziging tevens houdthield. 

 Met ingang van deze statutenwijziging van 
[●] tweeduizendnegentien (deel III), 
vertegenwoordigt ieder onderaandeel [●] 
([●]) deel van een gewoon aandeel met een 
nominale waarde van vijftig eurocent (EUR 
0,50). 

60.7 Indien de houder van een of meer 
onderaandelen een zodanig aantal 
onderaandelen verkrijgt dat het totaal door 
hem gehouden aantal onderaandelen ten 
minste gelijk is aan [●] ([●]), worden telkens 

60.7 Indien de houder van een of meer 
onderaandelen een zodanig aantal 
onderaandelen verkrijgt dat het totaal door 
hem gehouden aantal onderaandelen ten 
minste gelijk is aan [●] ([●]vijftig eurocent 
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[●] ([●]) door hem gehouden 
onderaandelen van rechtswege 
samengevoegd tot één (1) gewoon 
aandeel. 

(EUR 0,50), worden telkens [●] ([●]) door 
hem gehouden onderaandelen van 
rechtswege samengevoegd tot één (1) 
gewoon aandeel. 

SLOTVERKLARINGEN  

I. Wijziging I 

 Ten slotte verklaart de comparant:  
1. de nominale waarde van ieder geplaatst 

gewoon aandeel van twee euro (EUR 2), 
wordt door en met het passeren van deze 
akte verhoogd naar [●] (EUR [●]);  

2. het geplaatste en gestorte kapitaal van de 
vennootschap bedraagt ten gevolge van het 
passeren van deze akte [●] (EUR [●]); en  

3. de als gevolg van de onder 1 genoemde 
verhoging ontstane verplichting tot nadere 
storting wordt voldaan ten laste van de 
[euroconversie-reserve van de 
vennootschap en voor de resterende] 
agioreserve van de vennootschap. 

In deze slotverklaring wordt de verhoging van de 
nominale waarde van de geplaatste gewone 
aandelen geëffectueerd.  
 
De verhoging van de nominale waarde zal ter keuze 
van de Raad van Bestuur ten laste van de 
euroconversie-reserve en/of de agioreserve worden 
gebracht.  
 
Voor verdere details met betrekking tot de verhoging 
van de nominale waarde van de gewone aandelen 
verwijzen wij naar de Aandeelhouderscirculaire en de 
Toelichting. 
 

II. Wijziging II 

 Ten slotte verklaart de comparant dat als gevolg van 
deze statutenwijziging het geplaatst aandelenkapitaal 
van de Vennootschap [●] (EUR [●]) bedraagt.  

In deze slotverklaring wordt de aandelenconsolidatie 
van gewone aandelen geëffectueerd.  
 
Voor verdere details met betrekking tot de 
aandelenconsolidatie van de gewone aandelen 
verwijzen wij naar de Aandeelhouderscirculaire en de 
Toelichting.  



 

 
17 / 18 

TEKST STATUTEN VÓÓR DE BETREFFENDE 
WIJZIGING 

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN TOELICHTING 

III. Wijziging III 

 Ten slotte verklaart de comparant:  
1. het nominale bedrag van ieder geplaatst 

gewoon aandeel van [●] (EUR [●]), wordt 
door en met het passeren van deze akte 
verlaagd naar vijftig eurocent (EUR 0,50); 

2. het geplaatste en gestorte kapitaal van de 
vennootschap bedraagt ten gevolge van het 
passeren van deze akte [●] (EUR [●]); en  

3. het resterende gedeelte van het totaal 
bedrag waarmee het nominale bedrag van 
de geplaatste aandelen wordt verminderd, 
zal op een of meer door de Raad van 
Bestuur te bepalen tijdstippen worden 
terugbetaald aan die personen die op [●] 
om [●] na verwerking van alle bij- en 
afschrijvingen per die datum (het 
''Registratietijdstip'') zijn ingeschreven in 
een door de Raad van Bestuur 
aangewezen (deel)register als houder van 
gewone aandelen. Als (deel)register voor 
houders van gewone aandelen aan toonder 
zijn aangewezen de administraties per het 
Registratietijdstip van de bij het Nederlands 
Centraal Instituut voor Giraal 
Effectenverkeer B.V. (Euroclear Nederland) 
aangesloten instellingen in de zin van de 
Wet giraal effectenverkeer. Voor houders 
van gewone aandelen op naam zijn als 

In deze slotverklaring wordt de verlaging van de 
nominale waarde van de geplaatste gewone 
aandelen geëffectueerd.  
 
Een gedeelte van de terugbetaling, in totaal een 
bedrag van ongeveer EUR 2 miljard, met dien 
verstande dat de terugbetaling niet minder dan 
EUR 1.990.000.000 zal zijn en niet meer dan 
EUR 2.010.000.000 zal worden betaald aan de 
houders van gewone aandelen onder de 
voorwaarden van deze verklaring, terwijl het 
resterende bedrag aan de agioreserve van de 
vennootschap zal worden toegevoegd.  
 
Voor verdere details met betrekking tot de verlaging 
van de nominale waarde van de gewone aandelen 
verwijzen wij naar de Aandeelhouderscirculaire en de 
Toelichting.  
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(deel)registers aanwezen het 
aandeelhoudersregister van de 
Vennootschap of de gedeelten daarvan; 

4. het resterende ten gevolge van de onder 1. 
bedoelde verlaging ontstane bedrag zal aan 
de agioreserve van de Vennootschap 
worden toegevoegd;  

5. over de onder 3 bedoelde bedragen zal in 
de periode liggend tussen het passeren van 
deze akte en het tijdstip dan wel de 
tijdstippen van terugbetaling als bedoeld 
onder 3 geen rente verschuldigd zijn door 
de Vennootschap. 
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