REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR INVERKO N.V.

Vastgesteld door de Raad van Bestuur en
goedgekeurd door de Raad van Commissarissen
in hun gecombineerde vergadering van 29 december 2014

1

INHOUDSOPGAVE

Artikel I – Samenstelling en taakverdeling
Artikel 2 – Taak en werkwijze
Artikel 3 – Strategie en risico’s
Artikel 4 – Vergaderingen van de Raad van Bestuur
Artikel 5 – Besluitvorming in de Raad van Bestuur
Artikel 6 – Informatie aan de Raad van Commissarissen
Artikel 7 – Goedkeuring besluiten door de Raad van Commissarissen
Artikel 8 – Tegenstrijdige belangen van Bestuurders
Artikel 9 – Bezoldiging van Bestuurders
Artikel 10 – Nevenfuncties
Artikel 11 – Bezit van en handel in effecten
Artikel 12 – Interne auditfunctie; relatie met de externe accountant
Artikel 13 – Relatie met de aandeelhouders
Artikel 14 – Website
Artikel 15 – Overige bepalingen

Bijlage A – Besluiten van de Raad van Bestuur, die in aanvulling op dit Reglement en mede
krachtens artikel 23 van de statuten van de Vennootschap, de goedkeuring behoeven van de Raad
van Commissarissen

2

INLEIDING
Het Reglement voor de Raad van Bestuur bevat een nadere regeling van de werkzaamheden en
besluitvorming van de Raad van Bestuur van Inverko N.V. Dit reglement vervangt het reglement dat
op 11 december 2007 werd vastgesteld. Het reglement is een uitvloeisel van artikel 21 lid 3 van de
statuten van Inverko N.V. (de “Vennootschap”). Dit Reglement wordt gepubliceerd op de website
van de Vennootschap.

Artikel 1. Samenstelling en taakverdeling
1.1

De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders (“Algemene Vergadering”) op voordracht van de Raad van Commissarissen.

1.2

Het aantal leden van de Raad van Bestuur wordt bepaald door de Raad van Commissarissen.
De Raad van Bestuur dient steeds uit één of meer leden te bestaan.

1.3

De Raad van Commissarissen benoemt één van de leden van de Raad van Bestuur tot
voorzitter.

1.4

Individuele leden van de Raad van Bestuur (“Bestuurder(s)”) kunnen worden belast met
specifieke onderdelen van de bestuurlijke taken van de Raad van Bestuur zonder dat dit
afbreuk doet aan de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. De Raad van
Bestuur blijft collectief verantwoordelijk voor besluiten, ook als die door individuele
Bestuurders zijn voorbereid. Een individuele Bestuurder heeft uitsluitend de bevoegdheden
die uitdrukkelijk aan hem zijn toebedeeld. De toewijzing van taken binnen de Raad van
Bestuur wordt door de Raad van Bestuur bepaald (en zo nodig gewijzigd), behoudens
goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Bestuurders met specifieke bestuurlijke taken
zijn primair verantwoordelijk voor de risicobeheersing en -controle van de taken in kwestie.

1.5

Iedere Bestuurder is gehouden de andere Bestuurders tijdig en duidelijk te informeren over
alle belangrijke ontwikkelingen binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied.

1.6

Bestuurders worden niet gezien als werknemers van de Vennootschap.

Artikel 2. Taak en werkwijze
2.1

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Vennootschap, hetgeen onder meer
inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de vaststelling en realisatie van de doelstellingen van
de Vennootschap, de strategie met het bijbehorend risicoprofiel, de resultatenontwikkeling
en de voor de Vennootschap relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De Raad
van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en de
Algemene Vergadering. De verantwoordelijkheid voor het bestuur van de Vennootschap
berust bij de Raad van Bestuur als geheel.

2.2

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante primaire en
secundaire wetgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de
ondernemingsactiviteiten en de financiering van de Vennootschap. De Raad van Bestuur
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brengt hierover verslag uit aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en
controlesystemen met de Raad van Commissarissen.
2.3

De Raad van Bestuur verricht zijn taken in overeenstemming met de belangen van de
Vennootschap en gelieerde vennootschappen, met inachtneming van de belangen van de
stakeholders van de Vennootschap.

2.4

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

2.5

De Raad van Bestuur is samen met de Raad van Commissarissen verantwoordelijk voor de
corporate governance structuur van de Vennootschap en voor de naleving van de
Nederlandse Corporate Governance Code en van andere toepasselijke wetgeving. Over de
naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code leggen zij verantwoording af aan
de Algemene Vergadering, en bij eventuele afwijkingen van de bepalingen van de Code geven
zij een deugdelijke motivering.

2.6

De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat medewerkers zonder gevaar voor hun
rechtspositie de mogelijkheid hebben vermeende onregelmatigheden binnen de
Vennootschap van algemene, operationele en financiële aard aan de CEO te rapporteren.
Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van Bestuurders betreffen worden aan
de voorzitter van de Raad van Commissarissen gemeld. Deze klokkenluidersregeling wordt op
de website van de Vennootschap geplaatst.

2.7

Alle transacties tussen de Vennootschap en natuurlijke of rechtspersonen die ten minste 10%
van de aandelen in de Vennootschap houden, worden overeengekomen onder commerciële
voorwaarden zoals die gebruikelijk zijn in de branche waarin de Vennootschap en haar
dochterondernemingen opereren. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij sprake is
van tegenstrijdige belangen met dergelijke personen die van materiële betekenis zijn voor de
Vennootschap en/of voor deze personen behoeven de goedkeuring van de Raad van
Commissarissen. Ze worden gepubliceerd in het Jaarverslag, samen met de verklaring dat dit
artikel is nageleefd.

Artikel 3. Strategie en risico’s
3.1

De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat in de Vennootschap op de onderneming
toegesneden interne risicobeheersings- en controlesystemen aanwezig zijn. Als instrumenten
van de interne risicobeheersings- en controlesystemen hanteert de Raad van Bestuur in ieder
geval:
(a)

risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de Vennootschap;

(b)

een gedragscode, die op de website van de Vennootschap wordt geplaatst;

(c)

handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaglegging en de voor de
opstelling daarvan te volgen procedures;

(d)

een systeem van monitoring en rapportage.
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3.2

De Raad van Bestuur brengt een maal per jaar verslag uit aan de Raad van Commissarissen
over de effectiviteit van de interne controlesystemen en geeft vervolgens in het jaarverslag
een beschrijving van:
(a)

de voornaamste risico's gerelateerd aan de strategie van de Vennootschap,

(b)

de opzet en effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen met
betrekking tot de voornaamste risico's in het boekjaar en

(c)

eventuele belangrijke tekortkomingen in de interne risicobeheersings- en
controlesystemen die in het boekjaar zijn geconstateerd, eventuele significante
wijzigingen die in de systemen zijn aangebracht en eventuele belangrijke geplande
verbeteringen van die systemen, plus een verklaring luidende dat een en ander met
de Raad van Commissarissen is besproken.

3.3

De Raad van Bestuur geeft in het jaarverslag een duidelijk onderbouwde verklaring dat de
interne risicobeheersings- en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid geven dat
de financiële verslaglegging geen onjuistheden van materieel belang bevat en dat de
risicobeheersings- en controlesystemen in het verslagjaar naar behoren hebben
gefunctioneerd.

3.4

De Raad van Bestuur rapporteert in het jaarverslag over de gevoeligheid van de resultaten
van de Vennootschap voor externe omstandigheden en variabelen.

Artikel 4. Vergaderingen van de Raad van Bestuur
4.1

De Raad van Bestuur vergadert in de regel eenmaal per vier weken en overigens zo vaak als
de voorzitter of een andere bestuurder daartoe de wens te kennen geeft.

4.2

Vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de CEO.

4.3

Een bestuurder kan zich per schriftelijke volmacht door een andere bestuurder ter
vergadering laten vertegenwoordigen. Een bestuurder kan niet voor meer dan één
medebestuurder als gevolmachtigde optreden.

4.4

Van de vergadering worden notulen gehouden, die in de volgende vergadering door de Raad
van Bestuur worden vastgesteld.

Artikel 5. Besluitvorming in de Raad van Bestuur
5.1

Besluitvorming door de Raad van Bestuur vindt in de regel plaats in de vergaderingen van de
Raad van Bestuur. Besluiten van de Raad van Bestuur worden schriftelijk vastgelegd.

5.2

De Raad van Bestuur kan tijdens een vergadering slechts besluiten aannemen als de
meerderheid van de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

5.3

Iedere bestuurder is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem.
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5.4

Voor zover geen unanimiteit kan worden bereikt en de wet, de statuten of dit Reglement
geen grotere meerderheid voorschrijft, worden alle besluiten van de Raad van Bestuur
aangenomen met een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van
stemmen beslist de voorzitter van de Raad van Bestuur.

5.5

Besluiten van de Raad van Bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen,
schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail) of op andere wijze, mits het desbetreffende
voorstel aan alle leden van de Raad van Bestuur is voorgelegd en geen zich tegen de
desbetreffende wijze van besluitvorming verzet.

5.6

Besluiten van de Raad van Bestuur waarvoor krachtens de statutaire bepalingen van de
Vennootschap goedkeuring of machtiging van de Raad van Commissarissen is vereist, worden
genomen onder voorwaarde van deze goedkeuring of machtiging.

Artikel 6. Informatie aan de Raad van Commissarissen
6.1

De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van
diens taak noodzakelijke gegevens.

6.2

De Raad van Bestuur voorziet de Raad van Commissarissen ieder kwartaal van actuele
informatie over de verwachte resultaten van de Vennootschap.

6.3

De jaarrekening en het jaarverslag over het afgelopen boekjaar worden binnen vier maanden
na afloop van dat boekjaar besproken in een vergadering van de Raad van Commissarissen.
De halfjaarcijfers en kwartaalcijfers over het desbetreffende afgelopen tijdvak worden
binnen twee maanden na afloop van dat tijdvak besproken in een vergadering van de Raad
van Commissarissen. De vergadering over de jaarcijfers wordt bijgewoond door de externe
accountant.

6.4

De Raad van Bestuur bespreekt ten minste een keer per jaar met de Raad van
Commissarissen de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico’s
en de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de Vennootschap.

6.5

De Raad van Bestuur ziet erop toe dat voor nieuwe commissarissen een
introductieprogramma wordt opgezet.

Artikel 7. Goedkeuring van besluiten door de Raad van Commissarissen
7.1

De volgende besluiten van de Raad van Bestuur behoeven jaarlijks goedkeuring van de Raad
van Commissarissen:
(a)

het vaststellen van de operationele en financiële doelstellingen van de
Vennootschap;

(b)

het bepalen van de strategie (het business plan) die moet leiden tot het realiseren
van de doelstellingen;
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(c)

het bepalen van de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd,
bijvoorbeeld t.a.v. financiële ratio’s;

(d)

de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen;

De hoofdzaken hiervan worden vermeld in het jaarverslag.
7.2

Voorts behoeven goedkeuring van de Raad van Commissarissen de volgende besluiten van de
Raad van Bestuur die in Bijlage A worden genoemd.

Artikel 8. Tegenstrijdige belangen van Bestuurders
8.1

Het is een Bestuurder niet toegestaan:
(a)

in concurrentie met de Vennootschap te treden;

(b)

(substantiële) schenkingen van de Vennootschap voor zichzelf, voor zijn echtgenoot,
geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant
tot in de tweede graad conform Nederlands recht te vorderen of aan te nemen;

(c)

ten laste van de Vennootschap derden ongerechtvaardigde voordelen te verschaffen;
en

(d)

zakelijke kansen die aan de Vennootschap toekomen voor zichzelf of voor zijn
echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of
aanverwant tot in de tweede graad conform Nederlands recht te benutten.

8.2

Een Bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is
voor de Vennootschap en/of voor de desbetreffende Bestuurder terstond aan de voorzitter
van de Raad van Commissarissen en aan andere Bestuurders, en verschaft daarover alle
relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde
partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede
graad conform Nederlands recht. De Raad van Commissarissen besluit buiten aanwezigheid
van de betrokken Bestuurder of sprake is van een tegenstrijdig belang.

8.3

Een Bestuurder neemt niet deel aan de discussie of besluitvorming over een onderwerp of
transactie waarbij deze Bestuurder een tegenstrijdig belang heeft ten opzichte van de
Vennootschap. Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Bestuur kan worden
genomen beslist de Raad van Commissarissen.

8.4

Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van Bestuurders spelen, worden
overeengekomen onder commerciële voorwaarden zoals die gebruikelijk zijn in de branche
waarin de Vennootschap en haar dochterondernemingen opereren. Besluiten tot het
aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van Bestuurders spelen die van
materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of de desbetreffende Bestuurders
behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Dergelijke transacties worden
gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring
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dat de bepalingen van artikelen 8.2 tot en met 8.4 van dit Reglement zijn nageleefd.

Artikel 9. Bezoldiging van Bestuurders
9.1

De bezoldiging en contractuele voorwaarden voor de werkzaamheden van de Bestuurders
worden vastgesteld door de Raad van Commissarissen overeenkomstig artikel 20 van de
statuten van de Vennootschap, een en ander binnen het door de Algemene Vergadering
vastgestelde bezoldigingsbeleid.

9.2

De Vennootschap verstrekt aan haar Bestuurders geen persoonlijke leningen, garanties en
dergelijke, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen daarvoor algemeen
geldende voorwaarden en na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Leningen
worden niet kwijtgescholden.

9.3

De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid de waarde van een in een eerder
boekjaar toegekende voorwaardelijke variabele beloningscomponent beneden- of
bovenwaarts aan te passen, wanneer deze naar zijn oordeel tot onbillijke uitkomsten leidt
vanwege buitengewone omstandigheden in de periode waarin de vooraf vastgestelde
prestatiecriteria zijn of dienden te worden gerealiseerd.

9.4

De Raad van Commissarissen kan de variabele beloning die is toegekend op basis van
onjuiste (financiëele) gegevens terugvorderen van de Bestuurder (claw back clausule).

Artikel 10. Nevenfuncties
10.1

Een Bestuurder bekleedt niet meer dan twee commissariaten bij beursvennootschappen.
Een Bestuurder is geen voorzitter van de raad van commissarissen van een
beursvennootschap. Een commissariaat bij groepsmaatschappijen van de Vennootschap telt
in dit verband niet mee.

10.2

De aanvaarding door een Bestuurder van een commissariaat bij een beursvennootschap
behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen, evenals aanvaarding van andere
belangrijke nevenfuncties.

10.3

Bestuurders mogen via nevenfuncties verworven inkomsten behouden.

Artikel 11. Bezit van en handel in effecten
11.1

Het eventuele aandelenbezit van een Bestuurder in de Vennootschap is ter belegging op de
lange termijn.

11.2

Bestuurders moeten zich houden aan het reglement voorwetenschap; dit is geplaatst op de
website van de Vennootschap.
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Artikel 12. Interne audit functie; relatie met de externe accountant
12.1

De Raad van Commissarissen evalueert jaarlijks of er behoefte bestaat aan een interne
auditor. Aan de hand van deze evaluatie doet de Raad van Commissarissen hierover een
aanbeveling aan de Raad van Bestuur en neemt deze op in het verslag van de Raad van
Commissarissen.

12.2

De Raad van Bestuur maakt ten minste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van
het functioneren van de externe accountant binnen de Vennootschap en haar
dochterondernemingen. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de Algemene
Vergadering meegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de verlenging dan wel
beëindiging van de opdracht aan de externe accountant.

Artikel 13. Relatie met de aandeelhouders
13.1

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen verschaffen de Algemene Vergadering
tijdig alle informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden.

13.2

De Raad van Bestuur zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de Algemene Vergadering
alle verlangde informatie verkrijgt, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich
daartegen verzet. Indien door de Raad van Bestuur op een zwaarwichtig belang een beroep
wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.

13.3

Op de agenda van de Algemene Vergadering wordt vermeld welke punten ter bespreking en
welke punten ter stemming zijn. Een voorstel tot goedkeuring of machtiging door de
Algemene Vergadering wordt schriftelijk toegelicht. De Raad van Bestuur gaat in de
toelichting in op alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de te verlenen
goedkeuring of machtiging. De toelichting bij de agenda wordt op de website van de
Vennootschap geplaatst.

13.4

Een aandeelhouder oefent het agenderingsrecht inzake de Algemene Vergadering slechts uit
nadat hij daaromtrent in overleg is getreden met de Raad van Bestuur. Wanneer een of
meerdere aandeelhouders het voornemen hebben te verzoeken om agendering van een
onderwerp dat kan leiden tot wijziging van de strategie van de Vennootschap, bijvoorbeeld
door het ontslag van de Raad van Commissarissen, worden de leden van de Raad van Bestuur
in de gelegenheid gesteld een redelijke termijn in te roepen om hierop te reageren (de
responstijd). Dit geldt ook voor een voornemen als hierboven bedoeld dat strekt tot
rechterlijke machtiging voor het bijeenroepen van een algemene vergadering op grond van
artikel 2:110 BW. De desbetreffende aandeelhouder respecteert de door de Raad van
Bestuur ingeroepen responstijd in de zin van artikel 13.5.

13.5

Indien de Raad van Bestuur een responstijd in de zin van artikel 13.4 inroept, is deze periode
niet langer dan 180 dagen, gerekend vanaf het moment waarop de Raad van Bestuur door
een of meerdere aandeelhouders op de hoogte wordt gesteld van het voornemen tot
agendering tot aan de dag van de Algemene Vergadering waarop het onderwerp zou moeten
worden behandeld. De Raad van Bestuur gebruikt de responstijd voor nader beraad en
constructief overleg, in ieder geval met de desbetreffende aandeelhouder(s), en verkent de
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alternatieven. De Raad van Commissarissen ziet hierop toe. De responstijd wordt per
Algemene Vergadering slechts eenmaal ingeroepen, geldt niet ten aanzien van een
aangelegenheid waarvoor reeds eerder een responstijd is ingeroepen en geldt evenmin
wanneer een aandeelhouder als gevolg van een geslaagd openbaar bod over ten minste drie
kwart van het geplaatste kapitaal beschikt.
13.6

De Leden van de Raad van Bestuur wonen de Algemene Vergadering bij, behalve als zij om
zwaarwegende redenen verhinderd zijn.

13.7

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zien erop toe dat iedere substantiële
verandering in de corporate governance structuur van de Vennootschap en in de naleving
door de Vennootschap van de Nederlandse Corporate Governance Code onder een
afzonderlijk agendapunt ter bespreking aan de Algemene Vergadering wordt voorgelegd.

13.8

Materiële wijzigingen in de statuten van de Vennootschap en voorstellen tot benoeming van
Bestuurders en Commissarissen worden afzonderlijk aan de Algemene Vergadering
voorgelegd.

13.9

Het reserverings- en dividendbeleid van de Vennootschap (de hoogte en bestemming van
reservering, de hoogte van het dividend en de dividendvorm) wordt als apart agendapunt op
de Algemene Vergadering behandeld en verantwoord.

13.10 Het voorstel tot uitkering van dividend wordt als apart agendapunt op de Algemene
Vergadering behandeld.
13.11 De Vennootschap biedt aandeelhouders en andere stemgerechtigden de mogelijkheid om
voorafgaand aan de Algemene Vergadering stemvolmachten respectievelijk steminstructies
aan een onafhankelijke derde te verstrekken.
13.12 De Vennootschap bepaalt een registratiedatum voor de uitoefening van stem- en
vergaderrechten.

Artikel 14. Website
14.1

De Raad van Bestuur ziet erop toe dat alle voor de aandeelhouders relevante informatie, die
de Vennootschap krachtens de op haar van toepassing zijnde vennootschapswet en
regelgeving dient te publiceren en deponeren, op een afzonderlijk gedeelte van de website
van de Vennootschap geplaatst wordt.

Artikel 15. Overige bepalingen
15.1

Wijziging van het Reglement Raad van Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van
Commissarissen.

15.2

Door aanvaarding van een benoeming tot lid van de Raad van Bestuur verklaart een
Bestuurder de bepalingen van het Reglement Raad van Bestuur te zullen naleven.
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Bijlage A
Besluiten van de Raad van Bestuur, die in aanvulling op dit Reglement en mede krachtens artikel
23 van de statuten van de Vennootschap, de goedkeuring behoeven van de Raad van
Commissarissen
De volgende besluiten van de Raad van Bestuur behoeven de goedkeuring van de Raad van
Commissarissen:
a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de Vennootschap of
van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder
firma waarvan de Vennootschap volledig aansprakelijk vennote is;
b. uitgifte van certificaten van aandelen in de Vennootschap;
c. het vaststellen van stock-optieplannen;
d. het aanvragen van toelating van de onder a. en b. bedoelde stukken tot de handel op een
gereglementeerde markt zoals bedoeld in artikel 1:1 Wft of het aanvragen van intrekking van
zodanige toelating;
e. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap;
f.

het vaststellen van het jaarlijks budget;

g. het doen van een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing in de zin van Titel 7, Boek
2 van het Burgerlijk Wetboek;
h. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een
dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig
aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma;
i.

het rechtstreeks of middellijk nemen van een deelneming in het kapitaal van een andere
vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming.

j.

Investeringen, die niet zijn opgenomen in het vastgestelde jaarlijks budget, die een bedrag
vereisen van ten minste € 50.000, daaronder mede begrepen handelsvoorraden indien deze
niet binnen het kader van de normale bedrijfsvoering vallen;

k. het aangaan van financiële faciliteiten die een bedrag van € 50.000 op jaarbasis te boven
gaan;
l.

het verstrekken van geldleningen aan anderen dan rechtspersonen en vennootschappen
waarmee de Vennootschap in een groep is verbonden, die een bedrag van € 25.000 te boven
gaan;
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m. het aangaan van overeenkomsten waarbij de Vennootschap zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor
een schuld van een derde verbindt, waarbij een bedrag is gemoeid € 25.000 of meer;
n. een voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap;
o. een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap;
p. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
q. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de
Vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort
tijdsbestek;
r.

ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal
werknemers van de Vennootschap of van een afhankelijke maatschappij.
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