wijziging administratievoorwaarden Fastned Administratie Stichting (FAST)
ref: nvb/2016.000796.02

Vandaag, dinsdag veertien juni tweeduizend zestien, verscheen voor mij, Willem Petrus Maria
Brantjes, notaris in Utrecht:
Sanne van Paassen, notarieel secretaresse, geboren in Snelrewaard op zeven mei
negentienhonderd drieënzeventig, voor deze akte woonplaats kiezend op het adres van het
notariskantoor: Bemuurde Weerd oostzijde 19, 3514 AN in Utrecht;
De verschenen persoon, door het bestuur van de hieronder genoemde stichting aangewezen om
deze akte te ondertekenen, verklaarde het volgende.
BESLUIT TOT WIJZIGING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN



van de stichting: Fastned Administratie Stichting (FAST), statutair gevestigd te gemeente
Amsterdam, kantoorhoudende op het adres: James Wattstraat 77 - 79, 1097 DL in
Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 59390956; haar statuten zijn voor het laatst op zeven maart tweeduizend
veertien gewijzigd.



Het bestuur van de stichting heeft vandaag besloten de administratievoorwaarden van de
stichting te wijzigen; van dit besluit blijkt uit een bestuursbesluit, dat aan deze akte is
gehecht.



Voor de wijziging van de administratievoorwaarden is de goedkeuring vereist van de
directie en certificaathouders van aandelen van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid: Fastned B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende op
het adres: James Wattstraat 77, 1097 DL in Amsterdam, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54606179, van
deze goedkeuring blijkt uit het eerder genoemde bestuursbesluit en de mailberichten die
aan deze akte worden gehecht.



Bij het besluit tot wijziging van de administratievoorwaarden is de verschenen persoon
aangewezen om de wijziging bij notariële akte tot stand te brengen.
ADMINISTRATIEVOORWAARDEN

begripsbepalingen
1.

In de administratievoorwaarden wordt verstaan onder:
-

aandeel:
een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
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aandeelhouder:
een houder van één of meer aandelen;

-

administratievoorwaarden:
deze administratievoorwaarden;

-

algemene vergadering:
de algemene vergadering van de vennootschap;

-

bestuur:
het bestuur van de stichting;

-

bestuurder:
een lid van het bestuur;

-

certificaat FAST:
de belichaming van door de stichting toegekende rechten en verplichtingen
corresponderend met een aandeel, waarvan de inhoud is vastgelegd bij de
administratievoorwaarden;

-

certificaathouder:
een houder van één of meer certificaten FAST (waaronder mede begrepen
genoteerde certificaten FAST);

-

effectenbeurs:
een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in
artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;

-

genoteerd certificaat FAST:
een certificaat FAST dat is toegelaten tot de handel op een effectenbeurs;

-

intermediair:
een intermediair in de zin van de Wge
register van aandeelhouders:
het in artikel 2:194, lid 1 Burgerlijk Wetboek bedoelde register van aandeelhouders
van de vennootschap;

-

register van certificaathouders:
het in artikel 2 lid 3 bedoelde register;

-

royering:
het verval van een certificaat in onmiddellijke samenhang met de overdracht door
de stichting ten titel van beëindiging van beheer van het daarmee
corresponderende aandeel;
onder royering wordt tevens verstaan de vervreemding van aandelen onder
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gelijktijdige uitkering van de opbrengst aan de houder van de met die aandelen
corresponderende certificaten FAST, mits in overeenstemming met de
administratievoorwaarden of overeenkomsten waarbij zowel de stichting als die
certificaathouder partij zijn;
-

schriftelijk:
bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar
communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen,
mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden
vastgesteld;

-

statuten:
de statuten van de stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;

-

stichting:
Fastned Administratie Stichting (FAST);

-

vennootschap:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Fastned B.V. statutair
gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 54606179;

-

vergaderrecht:
het recht om in persoon of bij schriftelijke volmacht de algemene vergadering bij te
wonen en daar het woord te voeren, als bedoeld in artikel 2:227, lid 1 Burgerlijk
Wetboek;

-

vergadering van certificaathouders:
het orgaan van de stichting dat wordt gevormd door de vergadering van
certificaathouders als bedoeld in artikel 17 van de statuten;

-

Wge:
Wet giraal effectenverkeer.

Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in
enkelvoud of meervoud worden gebruikt.
certificaten en inschrijving in een register
2.1.

De stichting kent voor elk haar ten titel van beheer overgedragen aandeel een certificaat
FAST toe, dat daarmee correspondeert.
Het certificaat FAST heeft een gelijk nominaal bedrag als het aandeel waarmee het
correspondeert. De certificaten FAST hebben geen vergaderrecht in de algemene
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vergadering van de vennootschap.
2.2.

De certificaten FAST luiden op naam en zijn niet op verzoek van de houder daarvan voor
royering vatbaar, onverminderd het bepaalde in artikel 14. Certificaatbewijzen worden niet
uitgegeven.

2.3.

Het bestuur houdt op het kantoor van de stichting een register van certificaathouders.
Het bestuur draagt er zorg voor dat in het register van certificaathouders worden
ingeschreven de namen en (e-mail)adressen van de certificaathouders en het aantal van
de door hen gehouden certificaten FAST.
Het register van certificaathouders wordt regelmatig bijgehouden.
Indien certificaten FAST zijn geleverd aan een intermediair als bedoeld in de Wge ter
opname in het verzameldepot, wordt in het register van certificaathouders de naam en
het adres van de intermediair. De intermediair zal in het daartoe bestemde deel van de
administratie bijhouden wie de deelgenoten in het verzameldepot zijn. De intermediair zal
tevens voor iedere deelgenoot bijhouden het aantal certificaten FAST waarvoor deze
deelgenoot is in het verzameldepot alsmede zal worden opgetekend wanneer certificaten
FAST zijn geleverd.

2.4.

De certificaathouders zijn verplicht schriftelijk een e-mailadres aan de stichting dan wel de
vennootschap op te geven. Indien de certificaten FAST zijn opgenomen in een
verzameldepot in de zin van de Wge, geldt voorgaande verplichting voor de deelgenoten
jegens de intermediair.
Bij gebreke van een schriftelijk opgegeven e-mailadres of indien een opgegeven emailadres is komen te vervallen, zonder dat een nieuw e-mailadres is opgegeven, is de
stichting dan wel de vennootschap, dan wel de intermediair, indien de certificaten FAST
zijn opgenomen in een verzameldepot, onherroepelijk gemachtigd namens een
certificaathouder dan wel de deelgenoten (indien de certifcaten FAST zijn opgenomen in
een verzameldepot) kennisgevingen en oproepingen in ontvangst te nemen.

2.5.

De certificaathouders die zelf dan wel samen met één of meer groepsmaatschappijen,
dan wel samen met één of meer natuurlijk personen of entiteiten waarmee een
samenwerkingsverband is aangegaan, direct of indirect een belang van 3% (drie procent)
of meer aan certificaten FAST verkrijgen, dienen, op straffe van opschorting van hun
rechten, het bestuur hiervan binnen dertig dagen na een zodanige verkrijging daarvan
schriftelijk op de hoogte te stellen.

2.6.

Tegenover een certificaathouder strekt de door de stichting gevoerde administratie ter
zake van vorderingen uit hoofde van deze administratievoorwaarden tot volledig bewijs,
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behoudens door de certificaathouder geleverd tegenbewijs.
2.7.

Zolang de certificaten FAST niet zijn opgenomen in een verzameldepot in de zin van de
Wge vormen de vorderingen van de certificaathouders jegens de stichting dan wel de
vennootschap geen gemeenschap in de zin van Titel 7 van Boek 3 van het Burgerlijk
Wetboek. Zij blijven individuele vorderingen van de rechthebbenden.

2.8

Indien de certificaten FAST zijn opgenomen in een verzameldepot in de zin van de Wge,
worden de houders van de certificaten FAST gezamenlijk deelgenoot in het
verzameldepot. Zolang de certificaten behoren tot een verzameldepot in de zin van de
Wge, is uitlevering in de zin van artikel 26 Wge niet mogelijk.
levering van certificaten

3.1

Levering van certificaten FAST, die niet zijn opgenomen in een verzameldepot of
girodepot in de zin van de Wge, geschiedt door een onderhandse akte van levering en
mededeling daarvan aan de stichting door de vervreemder en/of de verkrijger, dan wel
door een notariële akte van levering, in welk geval de mededeling daarvan aan de stichting
niet is vereist.

3.2

Als de stichting de nieuwe certificaathouder in het register van certificaathouders
inschrijft, wordt zij geacht de mededeling als bedoeld in artikel 3:94 Burgerlijk Wetboek te
hebben ontvangen van en de medewerking als bedoeld in artikel 6:159 Burgerlijk Wetboek
te hebben verleend aan de overdracht.

3.3

Als de certifcaten FAST zijn opgenomen in een verzameldepot in de zin van de Wge
geschiedt levering van de certificaten FAST door bijschrijving van de verkrijger van de
betreffende certifcaten FAST in het daartoe bestemde deel van de administratie van de
intermediair.

3.4

Door het aanvaarden van certificaten FAST wordt de nieuwe certificaathouder geacht alle
huidige en toekomstige verplichtingen onder de administratievoorwaarden zoals deze nu
of in de toekomst mochten luiden, te hebben aangenomen.

3.5

Op certificaten FAST kan geen recht van pand of vruchtgebruik worden gevestigd, tenzij
het genoteerde certificaten FAST betreft.
handel via een effectenbeurs

4.1.

Om de handel via een effectenbeurs mogelijk te maken is na vooraf verkregen
goedkeuring van het bestuur, opname van de certificaten FAST in het door een
intermediair aangehouden verzameldepot of het door een aangesloten instelling
aangehouden girodepot mogelijk, een en ander zoals bedoeld in de Wge.

4.2.

Levering van genoteerde certificaten FAST geschiedt overeenkomstig artikel 3.3.
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overdrachtsbeperkende regeling
5.1.

Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 5.2., is voor de overdracht van een certificaat
FAST voorafgaande goedkeuring nodig van het bestuur.

5.2.

Voor genoteerde certificaten FAST geldt dat deze vrij verhandelbaar zijn via een
effectenbeurs, behoudens de regels van de effectenbeurs of beperkingen gesteld door de
toezichthouder op de effectenbeurs. De certificaten FAST worden daartoe opgenomen in
een verzameldepot in de zin van de Wge. Levering van certificaten FAST die zijn
opgenomen in een verzameldepot in de zin van de Wge vindt plaats overeenkomstig
artikel 3.3.
vervreemding of bezwaring aandelen

6.

De stichting mag, anders dan bij wijze van gehele of gedeeltelijke royering van de
corresponderende certificaten FAST, dan wel in het kader van de overdracht van haar
administratieve activiteiten, de door haar gehouden aandelen niet vervreemden,
onverminderd hetgeen in de statuten is bepaald en onverminderd hetgeen in deze
administratievoorwaarden anderszins is bepaald.
statuten

7.

De certificaten FAST en in het algemeen de rechten van certificaathouders, zullen mede
worden beheerst door de betreffende bepalingen van de statuten van de stichting.
In geval van conflict tussen de bepalingen uit de administratievoorwaarden en de
statuten, zullen de bepalingen uit de administratievoorwaarden prevaleren.
gemeenschap

8.

Behoort een certificaat FAST tot een gemeenschap waarop titel 7 van Boek 3 Burgerlijk
Wetboek van toepassing is, die niet wordt gekwalificeerd als een gemeenschap als
bedoeld in de Wge, dan kunnen de gezamenlijke deelgenoten ten aanzien van de
stichting, de overige certificaathouders en de vennootschap slechts worden
vertegenwoordigd door één door hen gezamenlijk daartoe schriftelijk aan te wijzen
persoon, op straffe van opschorting van hun rechten.
De personalia van de aangewezene worden in het register als bedoeld in artikel 2, lid 3
opgenomen of in de administratie van de intermediair (indien de certificaten FAST zijn
opgenomen in een verzameldepot in de zin van de Wge), terwijl alle kennisgevingen aan
en oproepingen van de gezamenlijke deelgenoten aan het in dat register c.q. die
administratie ingeschreven adres van de aangewezene kunnen worden gedaan. De
aanwijzing geldt totdat hij overeenkomstig het bepaalde in dit artikel zal zijn herroepen.
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dividenden en andere rechten en uitkeringen
9.1.

De stichting oefent alle aan de geadministreerde aandelen - dan wel aandelen die
daardoor van rechtswege in de plaats treden - verbonden rechten uit.
De stichting ontvangt dividenden en verdere uitkeringen.

9.2.

De stichting zal elk dividend en elke andere uitkering op haar aandelen innen en na
ontvangst,

verminderd

met

eventuele

door

de

vennootschap

ingehouden

(dividend)belasting, onmiddellijk een overeenkomstig dividend of overeenkomstige
andere uitkering op de certificaten FAST beschikbaar stellen.
Bij uitkering van bonusaandelen zal de stichting deze ten titel van beheer behouden en
aan de certificaathouders met die bonusaandelen corresponderende certificaten FAST
toekennen. Op die certificaten FAST is het in de administratievoorwaarden en in de
statuten bepaalde van toepassing.
9.3.

Indien de vennootschap een keuzedividend vaststelt, zal het bestuur kiezen voor
uitbetaling in contanten.

9.4.

De rechten uit de certificaten FAST jegens de stichting op dividend of een andere uitkering
vervallen na vijf jaar, nadat het dividend of die andere uitkering betaalbaar is geworden.
De stichting is gehouden de ontvangen maar niet opgeëiste uitkeringen terug te betalen
aan de vennootschap.

9.5.

De stichting is bevoegd de in lid 4 bedoelde gelden en waarden bij een of meer te goeder
naam en faam bekende bankinstellingen te plaatsen, in consignatie of in open bewaring te
geven, zulks voor rekening en risico van de belanghebbende.

9.6.

Ingeval van liquidatie van de vennootschap worden slotuitkeringen op de in administratie
gehouden aandelen door de stichting onmiddellijk na ontvangst uitbetaald aan de
certificaathouders, waarmee de certificaten FAST vervallen.
uitgifte van aandelen

10.

Indien bij uitgifte van aandelen aandeelhouders een voorkeursrecht hebben, zal de
stichting de certificaathouders in de gelegenheid stellen om op overeenkomstige voet een
voorkeursrecht op certificaten FAST uit te oefenen.
vervreemding van aandelen aan de vennootschap

11.

Vervreemding van door de stichting gehouden aandelen aan de vennootschap (inkoop)
kan slechts geschieden met schriftelijke toestemming van de houder van de daarmee
corresponderende certificaten. De met de ingekochte aandelen corresponderende
certificaten FAST vervallen zodra de daarmee corresponderende netto verkoopopbrengst
uit het vermogen van de stichting is gebracht, met als doel betaling aan de betreffende

7

van

Grafhorst notarissen

certificaathouder.
uitoefening van stemrecht en overige aandeelhoudersrechten
12.

Het stemrecht en alle overige zeggenschapsrechten die zijn verbonden aan de in
administratie gehouden aandelen worden door de stichting naar eigen inzicht
uitgeoefend in de algemene vergadering, met inachtneming van het bij de
administratievoorwaarden, de statuten, de statuten van de vennootschap en de wet
bepaalde.
vergaderrecht certificaten, wettelijk pandrecht, kosten

13.1. De statuten van de vennootschap bepalen dat aan de certificaten FAST geen
vergaderrecht in de algemene vergadering van de vennootschap is verbonden.
13.2. De certificaathouders verkrijgen derhalve niet ingevolge artikel 3:259 lid 2 Burgerlijk
Wetboek gezamenlijk een pandrecht op de in administratie genomen aandelen.
13.3. De vennootschap zal de kosten van de administratie voor haar rekening nemen.
royering
14.1. Het bestuur is slechts bevoegd te besluiten tot royering op de wijze zoals uiteengezet in
artikel 4 van de statuten van de stichting, onverminderd het bepaalde in lid 2 en 3 van dit
artikel.
14.2. Het bestuur is bevoegd, na verkregen goedkeuring als bedoeld in artikel 4.2. van de
statuten en na goedkeuring van de vergadering van certificaathouders met een
meerderheid van 95% (vijfennegentig procent) van de stemmen verbonden aan alle
uitgegeven certificaten, te besluiten tot royering als zich tot de stichting richt een
gegadigde die het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap wenst te verwerven,
met dien verstande dat de stichting slechts bevoegd is de aandelen aan die gegadigde te
verkopen en te leveren op voorwaarde dat een accountant als bedoeld in artikel 2:393
Burgerlijk Wetboek in een fairness opinie verklaart dat de aan de stichting te betalen prijs
per aandeel redelijk is.
De met de verkochte en geleverde aandelen corresponderende certificaten FAST vervallen
zodra de daarmee corresponderende verkoopopbrengst uit het vermogen van de stichting
is gebracht met als doel betaling van de betreffende certificaathouders.
14.3. Het bestuur is bevoegd zonder vooraf verkregen goedkeuring als bedoeld in artikel 4.2.
van de statuten, te besluiten tot royering in geval de aandelen worden genoteerd op een
effectenbeurs. Het bestuur is als dan bevoegd al die handelingen te verrichten namens de
certificaathouders die nuttig en nodig zijn ter zake van de beursgang. De
certificaathouders zullen daartoe het bestuur machtigen.
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Indien de certificaathouder niet meewerkt aan het verstrekken van volmacht aan het
bestuur, zullen de rechten van de certificaathouder worden opgeschort.
wijziging administratievoorwaarden
15.1. Op grond van artikel 20 lid 3 juncto artikel 21 lid 1 van de statuten van de stichting kunnen
de administratievoorwaarden, na vooraf verkregen goedkeuring van de directie van de
vennootschap en de vergadering van certificaathouders, worden gewijzigd ingevolge een
besluit van het bestuur van de stichting.
15.2. Bij de kennisgeving en oproeping tot de vergadering waarin een wijziging van de
administratievoorwaarden wordt voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel tot
wijziging van de administratievoorwaarden, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is
opgenomen, te worden gevoegd.
15.3. Van een wijziging van deze administratievoorwaarden wordt een notariële akte
opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder van de stichting
bevoegd.
15.4. Van iedere wijziging in de statuten en in deze administratievoorwaarden doet het bestuur
onverwijld schriftelijk mededeling aan alle certificaathouders, aan de in artikel 2 lid 3
bedoelde e-mailadressen.
rechtskeuze
16.

De administratievoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.
geschillen

17.

Alle geschillen, welke mochten ontstaan tussen de stichting en/of de vennootschap
enerzijds en een certificaathouder anderzijds, zullen in eerste instantie worden beslecht
door de bevoegde rechter in Amsterdam, onverminderd het recht van hoger beroep en
cassatie.
HET SLOT VAN DEZE AKTE

De identiteit van de verschenen persoon heb ik vastgesteld aan de hand van haar
identiteitsbewijs, zodat zij mij bekend is.
Ik heb de verschenen persoon de inhoud van deze akte uitgelegd, een toelichting gegeven en
gewezen op de gevolgen die de inhoud met zich meebrengt. Zij heeft verklaard dat zij een
concept van deze akte heeft gelezen, de inhoud kent en daarmee instemt.
Nadat ik de akte gedeeltelijk heb voorgelezen hebben de verschenen persoon en ik de akte
ondertekend. Het origineel van deze akte zal op mijn kantoor blijven. De akte is verleden in
Utrecht op de datum die ik in het begin van deze akte vermeld heb.
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NA ONDERTEKENING
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
Utrecht, 14 juni 2016
Willem Petrus Maria Brantjes, notaris
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