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WIJZIGING REGLEMENT ADMINISTRATIE- EN BEURSVOORWAARDEN
Betreft: Vereniging HZPC

Heden, twee november tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr. Ate Willem Bijlsma,
notaris te Groningen:
mevrouw mr. Rolina Thecla Voorintholt, , kantooradres: 9721 AA Groningen, Hereweg 93,
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
Vereniging HZPC, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te
Joure, kantoorhoudende te 8501 XG Joure, Edisonweg 5, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 01086659, hierna te noemen: de Vereniging.
De comparant, handelend als gemeld, gaf vooraf te kennen:
1.

dat de Vereniging werd opgericht op dertig november
negentienhonderdnegenennegentig bij akte van omzetting, verleden voor mr. N. de
Wolf, destijds notaris te Drachten;

2.

dat de statuten van de Vereniging laatstelijk zijn gewijzigd bij akte van statutenwijziging,
eerder op heden verleden voor genoemde notaris Bijlsma;

3.

dat de Vereniging een Reglement Administratie- en Beursvoorwaarden kent, waarvan
de bepalingen blijkens artikel 15 van dat Reglement slechts kunnen worden gewijzigd
door het Bestuur van de Vereniging, na overleg met de Beurshouder en na verkregen
goedkeuring van de algemene vergadering van de Vereniging;

4.

dat een wijziging in de bepalingen van bedoeld Reglement blijkens artikel 15 van het
Reglement van kracht wordt en werkt ten aanzien van de Vereniging en alle
Certificaathouders doordat zij bij notariële akte wordt verleden;

5.

dat het Bestuur buiten vergadering tot de wijziging van bedoeld Reglement heeft
besloten, waarvan blijkt uit een bestuursbesluit, waarvan een exemplaar aan deze akte
zal worden gehecht (Bijlage 1);

6.

dat de algemene vergadering in haar vergadering van één november tweeduizend
achttien heeft besloten tot goedkeuring van de beoogde wijziging van het Reglement,
waarvan blijkt uit een kopie van de notulen uit bedoelde vergadering, die aan deze akte
zal worden gehecht (Bijlage 2);

7.

dat het Bestuur van de Vereniging verklaarde dat de Vereniging thans de formele
functie van Beurshouder heeft, zodat het Bestuur geacht moet worden te hebben
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voldaan aan de verplichting om de wijziging te overleggen met de Beurshouder.
De Vereniging wenst hierbij, ter uitvoering van gemelde besluiten, het Reglement
Administratie- en Beursvoorwaarden van de Vereniging te wijzigen, zodat het Reglement
komt te luiden als volgt:
REGLEMENT ADMINISTRATIE- EN BEURSVOORWAARDEN
ALGEMEEN
Artikel 1
1.1

De bevoegdheden die aan de Vereniging toekomen als aandeelhouder in de
Vennootschap in haar relatie tot de Certificaathouders worden uitgeoefend door het
Bestuur.

1.2

Terzake van de bevoegdheden en verplichtingen die aan de Vereniging toekomen,
zal het Bestuur jaarlijks na vaststelling van de jaarrekening van de Vennootschap
rekening en verantwoording afleggen aan de Certificaathouders voor wat betreft het
dividendbeleid in een door het Bestuur te beleggen vergadering van
Certificaathouders.

1.3

De Vereniging zal een exemplaar van de jaarrekening van de Vennootschap
toezenden aan de Certificaathouders tezamen met de oproeping voor de
vergadering van Certificaathouders. Dit kan ook door een langs elektronische weg
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan de adressen die door ieder
van de Certificaathouders voor dit doel bekend zijn gemaakt.

1.4

Aan de Certificaathouders komen niet de rechten toe, die de wet toekent aan
houders van Certificaten die met vergaderrecht zijn uitgegeven.

1.5

Het Bestuur doet de Beurs houden. Het Bestuur bericht aan Certificaathouders over
de Beurs overeenkomstig het bepaalde in het Reglement.

BEGRIPPEN
Artikel 2
a. Aandelen staat voor de aandelen die de Vereniging houdt in de Vennootschap en
waarvan Certificaten door de Vereniging worden uitgegeven.
b. Bestuur staat voor bestuur van de Vereniging.
c.

Beurs staat voor de onderhandse markt in Certificaten, waarop van toepassing is het
Reglement.

d. Certificaathouder(s) staat voor diegene(n) die Certificaten houdt/houden.
e. Certificaten staat voor door de Vereniging uitgegeven niet royeerbare certificaten op
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naam van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
f.

Commissie van Toezicht, staat voor de commissie die toezicht houdt op de
administratie en verhandeling van Certificaten alsmede als arbiter kan optreden.

g. Consumptietelers: staat voor:
-

diegenen die in het lopende oogstjaar consumptieaardappelen leveren op grond
van een overeenkomst met de Vennootschap en/of een Dochtermaatschappij,
waarbij de volledige opbrengst van het overeengekomen areaal in poolverband
wordt afgezet;

-

diegenen die in het lopende oogstjaar consumptieaardappelen leveren op grond
van een overeenkomst met de Vennootschap en/of een Dochtermaatschappij,
buiten poolverband;

-

de Partner van de Consumptietelers.

h. Dochtermaatschappij(en): (een) dochtermaatschappij(en) van de Vennootschap, zijnde
(een) rechtsperso(o)n(en) als bedoeld in artikel 24a boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
i.

Kwekers staat voor:
-

diegenen die nieuwe aardappelrassen ontwikkelen of hebben ontwikkeld en die
met de Vennootschap en/of een Dochtermaatschappij overeenkomsten hebben
gesloten om hun aardappelrassen te laten vertegenwoordigen door de
Vennootschap en/of Dochtermaatschappij;

j.

de Partner van de Kwekers.

Medewerkers staat voor diegenen die een vaste arbeidsovereenkomst hebben gesloten
met de Vennootschap of een Dochtermaatschappij.

k.

Oogstjaar staat voor de periode van één juli van enig jaar tot en met dertig juni het jaar
daarop volgend.

l.

Order(s) staat voor (een) door een opdrachtgever te plaatsen opdracht via een website,
een voor het houden van de Beurs door of namens de Vereniging aangelegd dan wel
aan te leggen en door of namens haar te onderhouden portaal of een andere
elektronische weg.

m. Oud-kwekers staat voor:
-

diegenen die geen nieuwe aardappelrassen meer ontwikkelen, maar van wie de
overeenkomsten terzake van de vertegenwoordiging van de door hen ontwikkelde
rassen door de Vennootschap en/of een Dochtermaatschappij, voortduren;

-

de Partner van de Oud-kwekers.
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n. Oud-medewerkers staat voor diegenen wier arbeidsovereenkomst met de
Vennootschap of een Dochtermaatschappij door pensionering, vervroegde pensionering
of VUT of arbeidsongeschiktheid is beëindigd.
o. Oud-telers staat voor:
-

diegenen die voorheen voldeden aan het bepaalde onder Pootgoedtelers en die
inmiddels geen pootgoedteelt meer bedrijven voor de Vennootschap en/of een
Dochtermaatschappij, voor derden, voor eigen gebruik of voor eigen afzet;

-

de Partner van de Oud-telers.

p. Partner: als partner wordt aangemerkt: de echtgenoot van-, echtgenote van- of persoon
waarmee de Pootgoedteler, Consumptieteler, Oud-teler, Kweker of Oud-kweker een
geregistreerd partnerschap is aangegaan alsmede de ongehuwde meerderjarige
persoon waarmee de ongehuwde meerderjarige Pootgoedteler, Consumptieteler, Oudteler, Kweker of Oud-kweker een notarieel samenlevingscontract is aangegaan en met
wie hij/zij staat ingeschreven op hetzelfde woonadres in de Basisregistratie Personen of
een daarmee naar aard en strekking overeenkomende administratie buiten Nederland.
q. Poolovereenkomst(en) staat voor (een) overeenkomst(en) tussen Pootgoedteler(s) of
Consumptieteler(s) en de Vennootschap en/of een Dochtermaatschappij betreffende de
teelt, bewaring en verhandeling van een aardappelras, waarbij een deel van de
opbrengsten minus bepaalde kosten wordt uitgekeerd aan de
Pootgoedteler(s)/Consumptieteler(s) na afloop van het seizoen. Een Poolovereenkomst
kan zowel betreffen beschermde rassen van de Vennootschap en/of een
Dochtermaatschappij dan wel door de Vennootschap en/of een Dochtermaatschappij
vertegenwoordigde rassen, als door de Vennootschap en/of een Dochtermaatschappij
met name te noemen vrije rassen.
r.

Pootgoedtelers staat voor:
-

diegenen, die pootgoedaardappelen telen middels Poolovereenkomsten;
diegenen die pootgoedaardappelen telen op grond van een overeenkomst met de
Vennootschap en/of een Dochtermaatschappij, buiten poolverband;

-

de Partner van de Pootgoedtelers.

s.

Register staat voor het register van certificaten.

t.

Reglement staat voor het Reglement Administratie- en Beursvoorwaarden.

u. Uitvoerder staat voor degene(n) met wie de Vereniging een overeenkomst aangaat voor
de uitvoering van (onderdelen van) de Beurs, waaronder begrepen de aanleg en het
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beheer van de voor de Beurs aan te leggen elektronische weg en de regeling van het
elektronisch verkeer.
v.

Vennootschap staat voor HZPC Holding B.V., gevestigd te Joure, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 01084958, en haar rechtsopvolgers.

w. Vereniging staat voor Vereniging HZPC, gevestigd te Joure, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 01086659, en haar rechtsopvolgers.
OVER AANDELEN EN CERTIFICATEN
Artikel 3
3.1

De Aandelen behoren tot het vermogen van de Vereniging en als zodanig kan de
Vereniging met inachtneming van het bepaalde in haar statuten en in het
Reglement, alle daden van beheer en beschikking met betrekking tot de Aandelen
verrichten, maar de Vereniging is niet bevoegd tot vervreemding, verandering of
bezwaring anderszins van de Aandelen.

3.2

De Vereniging geeft voor elk aandeel één certificaat uit.

3.3

Certificaten luiden steeds op naam. Certificaatbewijzen worden niet afgegeven.

3.4

Certificaten kunnen worden bezwaard met een pandrecht en/of een recht van
vruchtgebruik. De rechten welke krachtens het Reglement aan een
Certificaathouder toekomen, kunnen niet worden toegekend aan een pandhouder
casu quo een vruchtgebruiker.

3.5

Een Certificaathouder kan zijn Certificaten slechts vervreemden aan:
a.

natuurlijke en rechtspersonen die Kwekers, Pootgoedtelers, Consumptietelers,
Oud-telers, Oud-kwekers, Medewerkers en/of Oud-medewerkers zijn;

b.
3.6

de Vereniging met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.4.

Alleen die natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen Certificaten verkrijgen
die voldoen aan de kwaliteitseisen van artikel 3.5 lid a.

3.7

Het Bestuur kan, indien een Certificaathouder niet (meer) aan de kwaliteitseisen
van artikel 3.5 lid a voldoet, de Certificaathouder verplichten zijn Certificaten aan
de Vereniging aan te bieden. Indien het Bestuur van deze bevoegdheid gebruik
maakt, wordt de betreffende Certificaathouder geacht om de door hem gehouden
Certificaten op de eerstvolgende beursdag aan de Vereniging te hebben
aangeboden, welk aanbod door de Vereniging met de kennisgeving aan de
Certificaathouder van de verplichting tot het aanbieden van zijn Certificaten wordt
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geacht te zijn aanvaard, een en ander tegen de minimale notering geldende op de
eerstvolgende beursdag.
Het bepaalde in dit Reglement blijft overigens onverminderd op hem van
toepassing.
3.8

Na de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het Bestuur kan een
Certificaathouder, behoudens in geval van overdracht onder algemene titel,
uitsluitend in de volgende gevallen één of meer van zijn Certificaten overdragen
buiten de Beurs om:
a.

krachtens een levering ten titel van schenking, mits de begiftigde voldoet aan
één van de kwaliteitseisen als bedoeld in artikel 3.5 lid a;

b.

krachtens een levering aan een legataris, mits de legataris voldoet aan één
van de kwaliteitseisen als bedoeld in artikel 3.5 lid a.;

c.

krachtens een levering aan een of meer personen die samen met hem in
gemeenschap het kwekers- en/of telersbedrijf uitoefenen en die tevens
voldoen aan de kwaliteitseisen van artikel 3.5 lid a;

d.

krachtens een levering aan een of meer personen, die hem opvolgen in het
kwekers- en/of telersbedrijf, en die tevens voldoen aan de kwaliteitseisen van
artikel 3.5 lid a;

e.

ingeval van omzetting van een niet in de vorm van een naamloze
vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
gedreven onderneming in een wel in zodanige vorm gedreven onderneming,
en de oprichter(s) van die vennootschap in het aandelenkapitaal geheel of
nagenoeg geheel in dezelfde verhouding gerechtigd is/zijn als in het vermogen
van de omgezette onderneming, onverwijld gevolgd door inbreng van de
desbetreffende Certificaten in die vennootschap ter storting op aandelen mits
die vennootschap voldoet aan de kwaliteitseisen als bedoeld in artikel 3.5 lid a.

De Certificaathouder dient hiertoe een overdrachtsformulier ingevuld en
ondertekend door de vervreemder en de verkrijger aan het Bestuur te doen
toekomen.
Het Bestuur is bevoegd zowel van de vervreemder als van de verkrijger van
Certificaten buiten de Beurs om alle informatie te verlangen die het nodig acht
teneinde vast te stellen dat aan het bepaalde in dit artikel is voldaan.
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Indien het Bestuur tot de conclusie mocht komen onvoldoende informatie te
hebben ontvangen, dan wel indien naar zijn uitsluitende oordeel de overdracht niet
voldoet aan het bepaalde in dit artikel, kan het Bestuur besluiten haar goedkeuring
aan de overdracht te onthouden.
3.9.

Artikel 3.7. is gelijkelijk van toepassing:
a.

in geval van overlijden van een Certificaathouder waarbij de door hem
gehouden Certificaten niet binnen twaalf maanden na zijn overlijden zijn
toebedeeld aan een persoon die voldoet aan één of meer van de
kwaliteitseisen van artikel 3.5 lid a;

b.

in geval ten aanzien van een Certificaathouder een huwelijksgemeenschap
dan wel een gemeenschap van goederen, waarvan Certificaten deel uitmaken,
wordt ontbonden, tenzij de Certificaten binnen twaalf maanden na het ontstaan
van de onverdeeldheid worden toebedeeld aan een persoon die voldoet aan
één of meer van de kwaliteitseisen van artikel 3.5 lid a.

3.10

Een houder van Certificaten, zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon
met uitzondering van de Vereniging, kan niet meer Certificaten houden dan één
procent (1%) van het aantal uitgegeven Certificaten. Voor het berekenen van het
aantal door een natuurlijk persoon gehouden Certificaten worden zowel de direct
als indirect, via één of meerdere rechtspersonen, door hem gehouden Certificaten
meegeteld. Onder indirect belang wordt verstaan het houden van een direct of
indirect belang in een rechtspersoon die Certificaten houdt. Het belang van die
rechtspersoon in de Certificaten wordt procentueel aan de natuurlijk
persoon/personen toegerekend naar rato van zijn/hun (direct/indirect) belang in het
aandelenkapitaal van de betreffende rechtspersoon. Een rechtspersoon die houder
wordt, is en/of was van Certificaten dient het Bestuur te informeren over de namen
en de geboortedata in combinatie met het percentage van gerechtigdheid van haar
Ultimate Beneficial Owners (UBO's). Een rechtspersoon die houder is van
Certificaten, dient het Bestuur te informeren over wijzigingen in haar UBO's en
andere wijzigingen in haar aandeelhouders die overtreding van het in de eerste
volzin van dit artikellid gestelde maximum percentage tot gevolg hebben/kunnen
hebben.
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Het Bestuur mag bovenbedoelde informatie verstrekken aan de Uitvoerder. Het
Bestuur kan bij onredelijkheid tijdelijk ontheffing verlenen ten aanzien van het
maximum aantal Certificaten per persoon.
3.11

Indien ingevolge artikel 8.4 de Vereniging Certificaten houdt, is de Vereniging
bevoegd tot het uitoefenen van alle rechten van een Certificaathouder en
gehouden tot het nakomen van alle daaraan verbonden verplichtingen,
uitgezonderd het deelnemen als Certificaathouder aan de vergadering van
Certificaathouders.

3.12

Op de krachtens onder artikel 3.8 en 3.9 overgedragen Certificaten is het bepaalde
van dit Reglement van toepassing.

REGISTER VAN CERTIFICAATHOUDERS
Artikel 4
4.1

Het Bestuur houdt het Register bij, bestaande uit een digitaal register van
Certificaathouders in een online omgeving, waarvan desgewenst aan
Certificaathouders een uitdraai kan worden verstrekt voor zover het de gegevens
van de betreffende Certificaathouders in het Register betreft. Ook kan iedere
Certificaathouder in de online omgeving rechtstreeks de hem betreffende
informatie inzien.
In het digitale register van Certificaathouders staan vermeld de namen en
adressen van iedere Certificaathouder, het aantal door iedere Certificaathouder
gehouden Certificaten en een bankrekeningnummer ten name van de betreffende
Certificaathouder.

4.2

Iedere in het Register ingeschreven persoon is verplicht te zorgen dat zijn adres bij
de Vereniging bekend is. Indien een wijziging in het adres niet is opgegeven aan
de Vereniging, draagt de Certificaathouder het risico.

4.3

Het Bestuur verstrekt desgevraagd aan iedere in het Register ingeschreven
persoon om niet een uitdraai uit het Register inzake zijn recht op Certificaten.

4.4

Eenmaal per jaar ontvangt een certificaathouder een uitdraai van zijn in artikel 4.1
genoemde gegevens.

UITGIFTE VAN CERTIFICATEN
Artikel 5
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5.1

Ingeval van uitgifte van Certificaten kunnen de aan deze Certificaten verbonden
rechten door de verkrijger pas worden uitgeoefend, nadat deze in het Register zijn
verwerkt.

5.2

Tenzij het betreft een levering als bedoeld in artikel 3.8, is een levering van
Certificaten slechts geldig indien zij geschiedt via de Beurs en de daarbij in acht te
nemen bepalingen.

UITKERINGEN
Artikel 6
6.1

De Vereniging zal elk dividend en elke andere uitkering op de Aandelen innen en
na ontvangst onverwijld een overeenkomstig dividend of overeenkomstige andere
uitkering aan de Certificaathouders beschikbaar stellen, zulks onder aftrek van
door de Vereniging te maken kosten.

6.2

De rechten uit de Certificaten jegens de Vereniging op dividend of een andere
uitkering welke na vijf jaar nadat de uitkering betaalbaar is geworden niet in
ontvangst zijn genomen, vervallen aan de Vereniging.

VOORKEURSRECHTEN
Artikel 7
7.1

Indien een voorkeursrecht tot het nemen van Aandelen aan de Vereniging wordt
toegekend, kent de Vereniging aan de Certificaathouders een dienovereenkomstig
recht toe tot het verwerven van Certificaten, mits en voor zover de
Certificaathouders voldoen aan het bepaalde in artikel 3.5 en 3.10.
De Vereniging kan van het voorkeursrecht in dezelfde verhouding gebruik maken
als waarin de Certificaathouders van de aan hun toegekende rechten gebruik
maken.

7.2

Indien een Certificaathouder van het hem in artikel 7.1 toegekende recht gebruik
maakt, deelt het Bestuur hem mee welke bedragen bij de Vereniging moeten
worden gestort en binnen welke termijn zulks dient te geschieden. Indien een
Certificaathouder het aldus door hem te storten bedrag niet tijdig voldoet, is dit
bedrag direct opeisbaar en is de Certificaathouder de wettelijke rente verschuldigd,
zonder dat enige schriftelijke aanmaning is vereist.

7.3

Op de krachtens artikel 7.1 toegekende Certificaten is het bepaalde van dit
Reglement van toepassing.

ORGANISATIE VAN DE BEURS
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Artikel 8
8.1

In beginsel wordt tweemaal per jaar een beursdag gehouden. Het Bestuur kan
besluiten daarvan af te wijken.
De beursdagen alsmede de data voor het plaatsen van Orders zullen door het
Bestuur uiterlijk vier (4) weken voor de beursdag schriftelijk worden bekend
gemaakt aan de Certificaathouders.

8.2

De Beurs wordt georganiseerd door de Vereniging, uitsluitend ter verhandeling van
Certificaten, en staat onder toezicht van de Commissie van Toezicht.

8.3

Het Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Beurs conform de
bepalingen van het Reglement.

8.4

De Vereniging mag slechts eigen Certificaten kopen en verkopen onder toezicht
van de Commissie van Toezicht, teneinde onevenwichtigheden in vraag en aanbod
te voorkomen en teneinde een liquide markt te bevorderen, doch de Vereniging is
bevoegd ten hoogste vijf procent van het totaal uitgegeven aantal Certificaten te
houden.

ORDERS
Artikel 9
9.1

Orders dienen te worden geplaatst middels rechtstreekse plaatsing van de Order in
een daartoe door of namens de Vereniging aangelegd dan wel aan te leggen en
door of namens haar te onderhouden portaal, en dienen uiterlijk om
zeventienhonderd uur (17:00 uur) Nederlandse tijd op de vrijdag voorafgaande aan
de beursdag door de Uitvoerder te zijn ontvangen/geplaatst.

9.2

Een opdrachtgever zal zich op eerste door of namens het Bestuur gedane verzoek
via de Uitvoerder legitimeren teneinde het Bestuur en de Uitvoerder in staat te
stellen de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen overeenkomstig de van
toepassing zijnde bepalingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (Wwft), zoals deze wet op enig tijdstip zal luiden.

9.3

Een Order dient een koersgrens in te houden, die niet meer dan tien procent (10%)
van de laatst vastgestelde notering afwijkt.

9.4

Via zijn Uitvoerder zal het Bestuur op de tweede aan de beursdag voorafgaande
werkdag controleren of de opdrachtgever en de Order voldoen aan de vereisten
gesteld in dit Reglement, zulks aan de hand van het Register en de door de
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Vereniging verstrekte informatie. Indien de opdrachtgever en/of zijn Order niet
voldoen aan de vereisten vervalt de Order.
9.5

Intrekking van een Order dient op gelijke wijze als vermeld in lid 1 van dit artikel te
geschieden, uiterlijk zeventienhonderd uur (17:00 uur) Nederlandse tijd op de
vrijdag voorafgaande aan de beursdag. Indien de intrekking niet tijdig door de
Uitvoerderis ontvangen, wordt de Order geplaatst op de beursdag.

9.6

Een Order van een opdrachtgever om te kopen zal slechts worden uitgevoerd
indien de opdrachtgever binnen het hiervoor onder lid 1 bedoelde portaal direct
aan de verplichting tot het voldoen van het Aankoopbedrag (plus eventuele kosten)
voldoet.
In geval van gedeeltelijke uitvoering van Orders zal een proportionele restitutie
plaatsvinden op de beursdag dan wel uiterlijk op de eerste werkdag na de
beursdag.

9.7

Een Order om te kopen geldt als een machtiging aan het Bestuur om namens de
betreffende opdrachtgever Certificaten te kopen.
Een order om te verkopen geldt als een machtiging aan het Bestuur om namens
de betreffende opdrachtgever Certificaten te verkopen.

UITVOERING ORDERS
Artikel 10
10.1

Gedwongen verkopen op grond van het bepaalde in artikel 3.7 gaan voor op
vrijwillige verkoopopdrachten.
Orders om te verkopen met een bepaalde koersgrens, hebben voorrang op Orders
om te verkopen met een bepaalde hogere koersgrens.
Orders om te kopen met een bepaalde koersgrens, hebben voorrang op Orders
om te kopen met een bepaalde lagere koersgrens.
Indien sprake is van Orders met gelijke koersgrens binnen de koersgrens zoals
aangegeven in artikel 9.3 heeft de eerst bij de Uitvoerder ingediende Order
voorrang, waarbij de datum en tijd van ontvangst bepalend zijn.
Indien de in artikel 9.3 aangegeven maximale of minimale notering wordt bereikt,
gelden afwijkende voorrangsregels.
Indien de maximale notering tot stand komt en de som van de vraag uit kooporders
met de maximale koersgrens is groter dan het totale aanbod, wordt dit aanbod
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verdeeld over alle in deze alinea genoemde kooporders naar rato van de omvang
van deze Orders.
Indien de minimale notering tot stand komt en de som van het aanbod uit
verkooporders met de minimale koersgrens is groter dan de totale vraag, wordt in
de vraag voorzien door de in deze alinea genoemde verkooporders te verdelen
naar rato van de omvang van de deze Orders.
10.2

Uitvoering van Orders kan niet of slechts gedeeltelijk plaats vinden, hetgeen
afhankelijk is van de hoogte van het bedrag van de Order en het aantal Orders.
Zowel een niet uitgevoerde Order als het niet uitgevoerde gedeelte van een Order
vervalt na de beursdag.

KOERS EN NOTERING
Artikel 11
11.1

Op de beursdag zal de koers zodanig worden vastgesteld dat zoveel mogelijk
Certificaten worden verhandeld. Deze koers wordt genoemd: notering.

11.2

De notering wordt vastgesteld door afronding tot op vijf eurocent (€ 0,05).

11.3

Aan de notering zullen worden toegevoegd de woorden:
a.

gedaan en bieden (gb), indien niet alle Orders om te kopen op de notering zijn
uitgevoerd;

b.

gedaan en laten (gl), indien niet alle Orders om te verkopen op een notering
zijn uitgevoerd;

c.

bieden (b), indien geen Orders om te kopen op de notering zijn uitgevoerd;

d.

laten (l), indien geen Orders om te verkopen op de notering zijn uitgevoerd.

AFWIKKELING
Artikel 12
12.1

Na sluiting van de beursdag en na het vaststellen van de notering, de Uitvoerder
een verslag op ten behoeve van het Bestuur en de Commissie van Toezicht.

12.2

Het verslag bevat de notering eventueel met de toevoeging gb, gl, b of l, het aantal
ingelegde Orders, het aantal uitgevoerde Orders, het aantal verhandelde
Certificaten en de wijze waarop het bepaalde in artikel 8.4, 9.4 en artikel 11 is
uitgevoerd.

12.3

De Uitvoerder boekt de verhandelde Certificaten in het Register.
Een afboeking betreffende een verkopende opdrachtgever geldt als intrekking door
de Vereniging van de desbetreffende certificaten.
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Een bijboeking betreffende een kopende opdrachtgever geldt als uitgifte door de
Vereniging van certificaten.
12.4

De afwikkeling door de Uitvoerder zal geschied zijn op de vijfde werkdag na de
betreffende beursdag.

12.5

De opdrachtgevers kunnen in het Register controleren welke mutaties er hem
betreffende zijn doorgevoerd.
De kopende opdrachtgever wordt het effectief aankoopbedrag vermeerderd met
provisie in rekening gebracht.
De verkopende opdrachtgever wordt het effectief verkoopbedrag verminderd met
provisie gestort op zijn bankrekening.

COMMISSIE VAN TOEZICHT
Artikel 13
13.1

De Commissie van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van procedures inzake
het plaatsen, uitvoeren en afwikkelen van Orders, inzake het vaststellen van
notering, inzake het kopen en verkopen van Certificaten namens de Vereniging.

13.2

De Commissie van Toezicht bestaat uit drie (3) natuurlijke personen.

13.3

De leden van de Commissie van Toezicht worden benoemd door het Bestuur,
waarbij:
a.

voor één lid een voordracht wordt gedaan door de raad van commissarissen
van de Vennootschap;

b.

één lid wordt benoemd uit de kring van Certificaathouders; en

c.

één lid specifieke deskundigheid heeft op financieel en/of juridisch gebied,

deze persoon mag niet lid zijn van het Bestuur of in dienst zijn van de
Vennootschap of een Dochtermaatschappij.
13.4.

Het Bestuur ontslaat de leden van de Commissie van Toezicht.

GESCHILLEN
Artikel 14
14.1

Alle geschillen met betrekking tot dit reglement tussen een certificaathouder en de
Vereniging zullen worden beslecht door de Commissie van Toezicht.

14.2

Een verzoek tot beslechting van een geschil dat betrekking heeft op de handel op
een bepaalde beursdag dient uiterlijk twee weken na de betreffende beursdag
schriftelijk aan de voorzitter van de Commissie van Toezicht te worden gezonden.
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14.3

Na ontvangst van het verzoek stuurt de voorzitter van de Commissie van Toezicht
daarvan onverwijld een kopie naar het Bestuur en eventuele andere betrokkenen,
met het verzoek om binnen twee weken te reageren.

14.4

De Commissie van Toezicht zal in geen geval bevoegd zijn naar aanleiding van
een geschil een beslissing tot wijziging of doorhaling van notering te nemen of op
te dragen.

WIJZIGING REGLEMENT
Artikel 15
15.1

De bepalingen van dit reglement kunnen door het Bestuur worden gewijzigd na
verkregen goedkeuring van de algemene vergadering van de Vereniging.

15.2

Een wijziging wordt van kracht en werkt ten aanzien van de Vereniging en van alle
Certificaathouders doordat zij bij notariële akte wordt verleden.

15.3

Van iedere wijziging in dit Reglement doet het Bestuur onverwijld mededeling aan
iedere in het register ingeschreven Certificaathouder.

VERGADERING VAN CERTIFICAATHOUDERS
Artikel 16
16.1

Jaarlijks wordt een vergadering gehouden van alle Certificaathouders binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar van de Vennootschap, conform het bepaalde
in artikel 1.2 en 1.3.

16.2

De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijftien (15) dagen, de dag van de
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
De oproeping vermeldt de datum, de plaats en het aanvangstijdstip van de
vergadering. De bijeenroeping kan geschieden door een langs elektronische weg
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan de adressen die door ieder
van de Certificaathouders voor dit doel bekend zijn gemaakt.

16.3

Als voorzitter van de vergadering van Certificaathouders treedt op de voorzitter van
het Bestuur, bij diens ontstentenis de vice-voorzitter en bij ontstentenis van
laatstgenoemde een ander lid van het Bestuur.

16.4

Een Certificaathouder kan zich in de vergadering van Certificaathouders laten
vertegenwoordigen. Een natuurlijk persoon, al dan niet in zijn hoedanigheid van
vertegenwoordiger van een vennootschap of rechtspersoon, kan in de
certificaathoudersvergadering ten hoogste twee Certificaathouders
vertegenwoordigen.
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OVERIGE ZAKEN
Artikel 17
In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist het Bestuur.
SLOT
Slotverklaring van de comparant
De comparant, handelend als gemeld, heeft ten slotte nog verklaard:
1.

dat zij en de partijen bij deze akte tijdig vóór het verlijden van deze akte de gelegenheid
hebben gekregen om kennis te nemen van de inhoud van deze akte;

2.

dat zij kennis heeft genomen van de inhoud van deze akte; en

3.

dat zij instemt met beperkte voorlezing van deze akte.

Slotverklaring van de notaris
De comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE
Deze akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke
inhoud van deze akte medegedeeld aan de comparant en heb ik, notaris, de comparant een
toelichting daarop gegeven. Voorts heb ik, notaris, de comparant gewezen op de gevolgen
die voor de partijen of één of meer van hen voortvloeien uit de inhoud van deze akte.
De gedeelten van deze akte die krachtens de wet voorgelezen dienen te worden zijn door
mij, notaris, voorgelezen aan de comparant.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na die beperkte voorlezing ondertekend door de
comparant en onmiddellijk daarna door mij, notaris.

