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AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

De ondergetekenden:

1. undefined  ,  wonende te  ,  ,  ,  geboren te  op 
te dezen handelend als zelfstandig bevoegd bestuurder en als zodanig rechtsgeldig vertegenwoordiger 
van:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ,  hierna te noemen: "Aandeelhouder 1" 
2. undefined  ,  wonende te  ,  ,  ,  geboren te  op 

te dezen handelend als zelfstandig bevoegd bestuurder en als zodanig rechtsgeldig vertegenwoordiger 
van:

,  ingeschreven in het handelsregister onder nummer 000000000,  hierna te noemen: "Aandeelhouder 2"

Partijen 1,  2 hierna gezamenlijk ook te noemen de “Aandeelhouders” en ieder individueel een “Aandeelhouder”.

      

Overwegende dat:

1. Partijen  aandeelhouder zijn van de Vennootschap;
2. Partijen overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden waaronder na te noemen Manager(s) het

management van de Vennootschap zullen gaan voeren alsmede overeenstemming hebben bereikt over
de voorwaarden waaronder door Aandeelhouders wordt deelgenomen in het kapitaal van de
Vennootschap;

3. Partijen de door hen bereikte overeenstemming in deze Aandeelhoudersovereenkomst (de
“Overeenkomst”) wensen vast te leggen.

Komen hierbij overeen als volgt:

Artikel 1 Definities en Interpretatie

1. In deze overeenkomst,  als ook in de bijlagen die daarbij behoren (die bijlagen hierna gezamenlijk en
individueel ook te noemen “Bijlagen” respectievelijk “Bijlage”) en welke Bijlagen van deze Overeenkomst
een integraal deel uitmaken,  hebben de navolgende begrippen de betekenis die is vermeld in de
daarachter aangeduide bepalingen: 



Aanbiedende Aandeelhouder(s) Artikel 7.1
Aanbiedingsplicht Artikel 9.2
Aandeelhouder(s) introductie
Aandelen Artikel 1.2
Aangeboden Aandelen Artikel 9.3
Andere Aandeelhouder(s) Artikel 7.1
AVA Artikel 1.5
Bestuur Artikel 3.1
Bijlage(n) Artikel 1.1
Fair Market Value Artikel 13.1
Kennisgeving Artikel 7.1
Manager Artikel 3.1
Oorzaak Artikel 9.2
Overeenkomst overweging 4
Partij(en) introductie
Statuten Artikel 1.4
Transactievoorwaarden Artikel 7.1
Vennootschap introductie

2. Partijen volgens de verdeling aangehecht als Bijlage 1 gezamenlijk houder zijn van 100% van het volledige
geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van de Vennootschap,  welk aandelenkapitaal bestaat uit  met
een nominale waarde van EUR  elk (de “Aandelen”);

3. Tenzij deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt,  geldt bij de interpretatie van deze Overeenkomst
het volgende:

a. een verwijzing in deze Overeenkomst naar een "Bijlage" of een "Artikel",  geldt als verwijzing naar
een bijlage of een artikel bij of van deze overeenkomst;

b. een verwijzing naar een persoon geldt als een verwijzing naar een natuurlijk persoon,  een
personenvennootschap of een rechtspersoon;

c. het enkelvoud wordt geacht mede te omvatten het meervoud en vice versa en een verwijzing naar
een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en
vice versa;

d. de aanhef,  kopjes en nummering van artikelen of bijlagen (of onderdelen daarvan) in of bij deze
Overeenkomst zijn slechts opgenomen ter vergemakkelijking van het gebruik en hebben geen
invloed op de interpretatie ervan;

e. de bijlagen zijn onverbrekelijk verbonden met,  en maken deel uit van,  deze overeenkomst. Een
verwijzing naar deze Overeenkomst omvat derhalve tevens een verwijzing naar deze bijlagen;

f. een verwijzing naar "dochtermaatschappijen",  "groepsmaatschappijen" respectievelijk
“deelnemingen” geldt als een verwijzing naar dochtermaatschappijen,  groepsmaatschappijen
respectievelijk deelnemingen zoals bedoeld in Artikel 2:24a,  Artikel 2:24b BW  respectievelijk 2:24c
BW ;

g. de woorden "daaronder begrepen" en woorden van gelijke strekking betekenen "daaronder
begrepen doch niet beperkt tot".

4. In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen tussen de statuten van de Vennootschap (de “Statuten”) en
de bepalingen van deze Overeenkomst,  zullen de bepalingen van deze Overeenkomst,  voor zover
rechtens mogelijk,  te allen tijde prevaleren en zullen Partijen dienovereenkomstig alle stemrechten,
overige rechten en ter beschikking staande bevoegdheden uitoefenen om de bepalingen van deze
Overeenkomst ten uitvoer te leggen,  en zullen zij voorts – voor zover noodzakelijk en rechtens mogelijk –
 alle vereiste wijzigingen van de Statuten effectueren.

5. Partijen verplichten zich jegens elkaar om in overeenstemming met en ter uitvoering van het bepaalde in
deze Overeenkomst al die handelingen te verrichten en zodanig stem uit te brengen op door hen
gehouden aandelen in de algemene vergadering van stemgerechtigde Aandeelhouders van de
Vennootschap (hierna te noemen: de “AVA”) dat wordt voldaan aan het bepaalde in deze Overeenkomst. 

Artikel 2 Onderwerp, doel en duur van deze overeenkomst

1. Door middel van deze Overeenkomst beogen Partijen de voorwaarden vast te leggen welke van toepassing
zijn op de participatie van Partijen in hun hoedanigheid van Aandeelhouders in de Vennootschap. Indien
de Vennootschap tevens Partij is zal deze Overeenkomst voor haar verbindend zijn zolang ten minste één
van de overige Partijen daaraan nog is gebonden. Voor elk van de overige Partijen zal deze Overeenkomst
verbindend zijn zolang die Partij direct of indirect als Aandeelhouder aan de Vennootschap is
verbonden. In deze Overeenkomst opgenomen verplichtingen die naar hun aard bedoeld zijn om voort te
duren na het eindigen van de betrokkenheid van Partijen bij de Vennootschap (zoals verplichtingen inzake
geheimhouding e.d.) zullen echter op de betreffende Partij van toepassing blijven.

Artikel 3 Bestuur van de Vennootschap

1. Het statutair bestuur van de Vennootschap (het “Bestuur”) zal bestaan uit ,  hierna eveneens te noemen:
"de Managers".

2. De Statuten bepalen dat de Managers  bevoegd zijn  om de vennootschap te vertegenwoordigen.
3. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de Vennootschap en heeft alle

bevoegdheden welke hem volgens de wet en de Statuten toekomen,  onverminderd het bepaalde in deze



Overeenkomst.
4. Iedere Manager zal zijn werkzaamheden ten behoeve van de Vennootschap verrichten onder de

voorwaarden zoals opgenomen in ,  waarvan de concepten aan deze Overeenkomst zijn gehecht als Bijlage
3 en waarvan ondertekening terstond na ondertekening van deze Overeenkomst zal plaatsvinden. 

Artikel 4 Belangrijke Bestuursbesluiten

1. Vanaf het moment dat een of meer van de Aandeelhouders niet ook Manager zijn,  zal het Management
geen beslissingen nemen zonder schriftelijke goedkeuring van de AVA conform dit artikel. Zolang de
Aandeelhouders en Managers dezelfde zijn geldt dit artikel niet.

2. Partijen komen overeen dat de in Bijlage 5 opgenomen besluiten van het Bestuur slechts kunnen worden
genomen na voorafgaande goedkeuring met een meerderheid van ten minste  van de uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste stemgerechtigde kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigd is. De AVA is voorts bevoegd bij een daartoe strekkend besluit besluiten van het
bestuur of een of meer daartoe op grond van een reglement bevoegde bestuurders aan haar
voorafgaande toestemming te onderwerpen. 

Artikel 5 Belangrijke Aandeelhoudersbesluiten

1. Partijen komen overeen dat de in Bijlage 4 opgenomen besluiten van de AVA slechts kunnen worden
genomen met een meerderheid van ten minste  van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin
ten minste drie vierde van het geplaatste stemgerechtigde kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigd is.

2. De Vennootschap verplicht zich jegens de Aandeelhouders om geen uitvoering te geven aan besluiten die
in strijd met deze Overeenkomst tot stand zijn gekomen.

Artikel 6 Conflictenregeling Aandeelhouders ("Deadlock bepaling")

1. In het geval de AVA geen aandeelhoudersbesluit kan nemen omdat er evenveel stemmen voor als tegen
een voorstel zijn gekomen,  of omdat het vereiste quorum niet is behaald,  is er sprake van een Deadlock
Situatie. Als een Deadlock Situatie is ontstaan zal op verzoek van één Aandeelhouder een nieuwe AVA
bijeen worden geroepen,  welke plaats zal vinden tenminste 15 dagen na het ontstaan van de Deadlock
Situatie. Gedurende deze AVA zal het aandeelhoudersbesluit dat aanleiding gaf tot de Deadlock Situatie
nogmaals op de agenda staan.

2. Partijen zullen in goed vertrouwen en in alle redelijkheid pogen om voorafgaand aan deze tweede AVA tot
een oplossing van de Deadlock Situatie te komen.

3. Indien de Deadlock Situatie ook in de tweede AVA niet is opgelost,  is iedere Aandeelhouder gerechtigd
om een Deadlock Mededeling te doen aan de andere Aandeelhouder. Deze mededeling bevat een aanbod
aan de andere Aandeelhouder om alle aandelen die deze Aandeelhouder houdt tegen een door de
aanbiedende Aandeelhouder genoemde prijs te kopen. De ontvanger van de Deadlock Mededeling heeft
de volgende opties:

(a) Alle aandelen van de aanbiedende Aandeelhouder kopen tegen de door hem of haar  genoemde prijs
per aandeel.
(b) Zijn of haar eigen aandelen verkopen aan de aanbiedende Aandeelhouder,  tegen dezelfde prijs per
aandeel als waarvoor de aanbiedende Aandeelhouder zijn aandelen aanbood.
(c) Uiteindelijk toch overeenstemming bereiken met de aanbiedende Aandeelhouder over het besluit dat
aanleiding gaf tot de Deadlock Situatie,  waarna deze zal komen te eindigen.  

4. De ontvanger van een Deadlock Mededeling zal de aanbieder daarvan schriftelijk en binnen 4 weken
mededelen welke van de in het vorige lid genoemde keuzes hij of zij maakt. Indien de aanbieder van een
Deadlock Mededeling niet binnen 4 weken deze keuze heeft ontvangen,  wordt de ontvanger van de
Deadlock Mededeling geacht de keuze onder (a) van het vorige lid te hebben gemaakt.

5. Indien de ontvanger van de Deadlock Mededeling zijn keuze heeft gemaakt of geacht wordt zijn keuze te
hebben gemaakt ingevolge het vorige artikellid,  ontstaat voor de aanbiedende Aandeelhouder
onmiddellijk de verplichting om aan de uitvoering van die keuze alle medewerking te verlenen. Deze
uitvoering dient uiterlijk binnen 4 weken na het ontstaan van deze verplichting te zijn voltooid.

6. In overeenstemming met artikel 2:337 van het Burgerlijk Wetboek zal het onderhavige artikel de statutaire
conflictenregling van Titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijke Wetboek vervangen,  uitgezonderd hoofdstuk 2
van deze titel waarin het recht van Enquête wordt vastgelegd voor een Aandeelhouder.

Artikel 7 Vervreemding van Aandelen

1. Partijen komen overeen dat de Aandeelhouder(s) die van een derde gegadigde een aantoonbaar bod tegen
een aannemelijke prijs heeft (hebben) ontvangen voor al haar (hun) Aandelen of een gedeelte daarvan (die
Aandeelhouder(s) hierna te noemen de “Aanbiedende Aandeelhouder(s)”) en voornemens is haar (hun)
Aandelen aan die derde gegadigde te verkopen onder de door die derde gegadigde geboden voorwaarden
(de tussen de Aanbiedende Aandeelhouder(s) en de derde gegadigde overeengekomen voorwaarden
hierna te noemen de “Transactievoorwaarden”),  de andere Aandeelhouder(s) (die Aandeelhouder(s)



hierna te noemen de “Andere Aandeelhouder(s)”) tijdig schriftelijk op de hoogte zal (zullen) stellen van
dat voornemen (dat op de hoogte stellen hierna te noemen de “Kennisgeving”),  opdat op één van de in de
navolgende leden bepaalde wijzen kan worden bereikt dat:

1. de Andere Aandeelhouder(s) de Aanbiedende Aandeelhouder(s) kan (kunnen) uitkopen (zoals hieronder
nader omschreven onder het opschrift “Right of first refusal”);

of,  bij gebreke daarvan

b. indien (i) de koopprijs van de Aandelen minimaal gelijk is aan 7 keer de gemiddelde EBITDA van de drie
voorgaande boekjaren,  de Aanbiedende  Aandeelhouder(s) kan/kunnen bewerkstelligen dat alle Aandelen
aan de betreffende derde gegadigde worden verkocht (zoals hieronder nader omschreven onder het
opschrift “Drag along”);

of wel dat:

c. de Andere Aandeelhouder(s) met de Aanbiedende Aandeelhouder(s) kan (kunnen) “meeverkopen”
(zoals hieronder nader omschreven onder het opschrift “Tag along”). 

Right of first refusal

2. Iedere Andere Aandeelhouder zal gerechtigd zijn om aan de Aanbiedende Aandeelhouder(s) binnen een
redelijke,  door de Aanbiedende Aandeelhouder(s) in de Kennisgeving te vermelden termijn van niet
minder dan 5 (vijf) weken na ontvangst van de Kennisgeving,  schriftelijk te laten weten de door de
Aanbiedende Aandeelhouder(s) Aangeboden Aandelen te kopen onder de Transactievoorwaarden. Voor
de toepassing van dit lid zal de Kennisgeving in dat geval worden geacht een aanbod te zijn,  dat op de in
dit lid bedoelde wijze alsdan zal zijn aanvaard. Alsdan is (zijn) de Andere Aandeelhouder(s) verplicht de
door de Aanbiedende Aandeelhouder(s) aangeboden Aandelen binnen 1 (één) maand én 5 (vijf) weken na
de Kennisgeving af te nemen. Indien meerdere Andere Aandeelhouders aangeven de Aangeboden
Aandelen te willen kopen zijn zij hiertoe gerechtigd naar rato van de door hen gehouden Aandelen.

Drag along

3. In het geval bedoeld in Artikel 7.1b,  te weten indien (i) de koopprijs van de Aandelen minimaal gelijk is
aan 7 keer de gemiddelde EBITDA van de drie voorgaande boekjaren én (ii) voor zover de aangeboden
Aandelen niet op de in Artikel 7.2 vermelde wijze aan de Andere Aandeelhouder(s) worden verkocht of,
indien die Aandelen wel op die wijze aan de Andere Aandeelhouder(s) worden verkocht,  doch de Andere
Aandeelhouder(s) heeft (hebben) nagelaten die Aandelen binnen 1 (één) maand én 5 (vijf) weken na de
Kennisgeving af te nemen,  zal/zullen de Aanbiedend Aandeelhouder(s) gerechtigd zijn om de Andere
Aandeelhouder(s) desgewenst te verplichten de door de Andere Aandeelhouder(s) gehouden Aandelen
aan de derde gegadigde aan te bieden tegen de Transactievoorwaarden. Bereikt/bereiken de Aanbiedende
Aandeelhouder(s) met de derde gegadigde overeenstemming,  dan is (zijn) ook de Andere
Aandeelhouder(s) daardoor gebonden en verplicht de door haar (hun) gehouden Aandelen mee te
verkopen op de wijze als met de derde gegadigde overeengekomen.

Tag along

4. In het geval bedoeld in Artikel 7.1c,  te weten voor zover de Aangeboden Aandelen niet op de in Artikel 7.2
vermelde wijze aan de Andere Aandeelhouder(s) worden verkocht,  zal (zullen) de Aanbiedende
Aandeelhouder(s) naast de door haar (hun) aangeboden Aandelen tevens onder de
Transactievoorwaarden een percentage van de door de Andere Aandeelhouder(s) gehouden Aandelen
aan de derde gegadigde aanbieden,  welk percentage overeenkomt met het percentage dat de door
Aanbiedende Aandeelhouder(s) aangeboden Aandelen uitmaakt van haar (hun) totale aandelenbezit,  één
en ander behoudens voor zover de Andere Aandeelhouder(s) binnen een redelijke,  door de Aanbiedende
Aandeelhouder(s) in de Kennisgeving te vermelden termijn van niet minder dan 5 (vijf) weken na
ontvangst van de Kennisgeving,  schriftelijk aan de Aanbiedende Aandeelhouder(s) laat (laten) weten
geheel of gedeeltelijk geen gebruik te willen maken van haar (hun) recht op “medeverkoop”. De
Aanbiedende Aandeelhouder(s) zal (zullen) niet verkopen en leveren indien de derde gegadigde niet
eveneens de door de Andere Aandeelhouder(s) ingevolge dit lid aangeboden Aandelen koopt en afneemt.

5. Aandeelhouders komen uitdrukkelijk overeen dat de Andere Aandeelhouder(s) die de Aangeboden
Aandelen op de in Artikel 7.2 vermelde wijze heeft (hebben) gekocht,  doch heeft (hebben) verzuimd die
aandelen binnen 1 (één) maand én 5 (vijf) weken na de Kennisgeving af te nemen,  geen recht heeft op
‘medeverkoop’  (zoals omschreven in Artikel 5.4 onder het opschrift “Tag along”).

6. Elk der Partijen verbindt zich hierbij jegens de andere Partijen om op eerste verzoek van elke
belanghebbende Partij onverwijld alle handelingen te verrichten die noodzakelijk mochten zijn voor de
toepassing van de bepalingen van dit Artikel en haar onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan het
verlijden van de notariële akten die noodzakelijk mochten zijn om de aandelentransacties die plaatsvinden
krachtens het bepaalde in dit Artikel,  te doen effectueren.

Artikel 8 Lock-up

1. Gedurende een periode van 36 maanden te rekenen vanaf ondertekening van de Overeenkomst is het
Partijen niet toegestaan de door hen gehouden aandelen in de Vennootschap aan derden over te dragen



of te belasten met een beperkt recht,  behoudens in geval van een situatie als bedoeld in Artikel 7 lid 4.

Artikel 9 Betrokkenheid Aandeelhouders

1. Zolang de Aandeelhouders deelnemen in het aandelenkapitaal van de Vennootschap zal geen (in)directe
verandering optreden in het bestuur van de Aandeelhouders of in de eigendom van of de zeggenschap
over de aandelen in de Aandeelhouders zoals bedoeld in het SER Besluit Fusiegedragsregels 2015,  zulks
ongeacht of deze regels op die verkrijging van toepassing zijn ("Change of Control"). Het vorengaande
geldt niet indien uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe is gegeven door
alle andere Aandeelhouder(s).

2. Indien zich ten aanzien van een Aandeelhouder één of meerdere van de navolgende omstandigheden
(hierna te noemen: de “Oorzaak”) voordoen,  zal de betreffende Aandeelhouder verplicht zijn (hierna te
noemen: de “Aanbiedingsplicht”) de door haar gehouden Aandelen binnen 30 (dertig) dagen na het zich
voordoen van de Oorzaak ter verkoop aan te bieden – en,  voorzover dat aanbod wordt geaccepteerd,
geleverd te hebben – aan de andere Aandeelhouders:

a. niet,  niet behoorlijke of niet tijdige nakoming door een Aandeelhouder van één of meerdere van
de verplichtingen voortvloeiende uit Artikelen 7.3,  7.4,  7.6,  9.1 welke niet,  niet behoorlijke of niet
tijdige nakoming niet binnen 30 (dertig) dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning
is weggenomen;

b. beslag op één of meerdere door een Aandeelhouder gehouden Aandelen,  welk beslag niet binnen
60 (zestig) dagen na datum beslaglegging is opgeheven;

c. een eigen aangifte tot verlening van surseance van betaling of faillissement,  (ii) de
faillietverklaring,  (iii) de ontbinding;

d. ontbinding van een Aandeelhouder dan wel het staken van de onderneming of overdracht van de
onderneming van een Aandeelhouder;

e. de ontbinding van enige huwelijksgoederenrechtelijke gemeenschap van goederen,  waarin een
Aandeelhouder (in zijn hoedanigheid van echtgenoot) gerechtigd is of gerechtigd wordt,  en de van
zijn/haar kant in die gemeenschap gevallen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap niet alle
binnen negen maanden na de ontbinding van de gemeenschap aan de desbetreffende
Aandeelhouder zijn toegedeeld;

f. het verlies van de vrije beschikking van een Aandeelhouder over zijn vermogen,  waaronder mede
begrepen: (i) onder curatele stelling (als bedoeld in titel 16 van Boek 1 Burgerlijk Wetboek),  (ii) de
instelling van een bewind (als bedoeld in titel 19 van Boek 1 Burgerlijk Wetboek) over zijn
vermogen of enig deel daarvan,  alsmede (iii) wanneer de gronden tot de instelling van een curatele
respectievelijk bewind (als bedoeld in Artikel 1:378 en 1:431 van het Burgerlijk Wetboek) met
uitzondering van de grond als bedoeld in Artikel 1:378 lid 1 aanhef en onder b van het Burgerlijk
Wetboek,  zich met betrekking tot een Aandeelhouder voordoen en deze gronden zich voor een
duur langer dan één jaar blijven voordoen,  zonder dat de curatele respectievelijk het bewind over
een Aandeelhouder is of wordt uitgesproken.

Indien meerdere andere Aandeelhouders aangeven de Aandelen te willen kopen zoals bedoeld in dit Artikel zijn
zij hiertoe gerechtigd naar rato van de door hen gehouden Aandelen.

3. De koopprijs van de krachtens dit artikel aangeboden Aandelen (hierna te noemen: de “Aangeboden
Aandelen”) zal,  voor zover niet binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan van de Aanbiedingsplicht anders
zal zijn overeengekomen,  gelijk zijn aan:

a. indien het een Aanbiedingsplicht betreft als omschreven in Artikel 9.2a : de  van de Aangeboden
Aandelen;

4. Ieder der Partijen,  verplicht zich de andere Aandeelhouder onverwijld op de hoogte te stellen van het
ontstaan van een Oorzaak.

5. Elk der Partijen verplicht zich om het hare te doen om de nakoming en uitvoering van het bepaalde in dit
Artikel te verzekeren en haar onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan het verlijden van notariële
akten die noodzakelijk mochten zijn om de aandelentransacties die plaatsvinden krachtens het bepaalde
in dit Artikel,  te doen effectueren.

6. Indien zich ten aanzien van een Aandeelhouder meer dan één Oorzaak tegelijkertijd voordoet zullen de
andere Aandeelhouders gerechtigd zijn te kiezen op basis van welke Oorzaak de Aangeboden Aandelen
overeenkomstig dit Artikel 9 dienen te worden aangeboden.

7. De Aandeelhouders aan wie de Aandelen worden aangeboden is (zijn) gerechtigd te verlangen dat de
Aangeboden Aandelen niet aan haar(hun)zelf,  doch aan een door haar (hen) aan te wijzen partij zullen
worden aangeboden en geleverd,  met toepassing van het bepaalde in dit Artikel. Ter voorkoming van
misverstanden zij hier opgemerkt dat de andere Aandeelhouders het recht maar niet de plicht hebben de
Aangeboden Aandelen van een desbetreffende Aandeelhouder af te nemen.

Artikel 10 Concurrentiebeding

1. Het is de Aandeelhouders gedurende de periode dat zij Aandeelhouder zijn van de Vennootschap en
gedurende een periode van  te rekenen vanaf het moment dat zij geen aandeelhouder meer zijn,  verboden
om activiteiten te ondernemen of (in)direct betrokken te zijn of (in)direct enig belang te hebben ter zake



van activiteiten gelijk,  gelijksoortig aan of concurrerend met die van de Vennootschap,  tenzij daarvoor
voorafgaande schriftelijke toestemming door de AVA is verleend.

Artikel 11 Relatiebeding

1. Het is Partijen of een aan één der Partijen gelieerde vennootschap niet toegestaan,  zowel gedurende de
looptijd van deze Overeenkomst als na beëindiging daarvan,  direct dan wel indirect activiteiten te
ondernemen op het gebied van  ten behoeve van zakelijke relaties van de Vennootschap. Onder "zakelijke
relaties” wordt in dit artikel verstaan: personen die goederen en/of diensten van de Vennootschap
afnemen of minder dan 1 (één) jaar daarvoor goederen en/of diensten van de Vennootschap hebben
afgenomen). Indien een Partij haar verplichtingen uit hoofde van dit Artikel niet juist of niet volledig
nakomt dan is de overtredende Partij een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €  per
overtreding vermeerderd met €  voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De boete per dag geldt
voor elke dag vanaf de dag waarop de overtreding is aangevangen tot de dag waarop de overtreding wordt
beëindigd. Daarnaast hebben de overige Partijen het recht een schadevergoeding te claimen voor zover
de schade het bedrag van de boete overstijgt.

Artikel 12 Geheimhoudingsbeding

1. Aandeelhouders zullen zowel tijdens hun aandeelhouderschap in de Vennootschap als gedurende de
periode van  te rekenen vanaf het moment dat zij geen aandeelhouder meer zijn,  geheimhouding
betrachten waar het betreft bedrijfseigen informatie van de Vennootschap;  het betreft hier informatie
waarvan zij weten of redelijkerwijs behoren te weten dat die informatie vertrouwelijk is.

Artikel 13 Fair Market Value

1. Voor de toepassing van het bepaalde in Artikel 9.3 zal,  voor zover Partijen daarover niet binnen 14
(veertien) kalenderdagen overeenstemming hebben bereikt,  de fair market value van de betreffende
Aandelen (de “Fair Market Value”) bij wijze van bindend advies worden vastgesteld door een door de
Aandeelhouders gezamenlijk aangewezen Register Valuator ingeschreven bij het NIRV (Nederlands
Instituut voor Register Valuators,  dan wel een vergelijkbaar instituut). Kunnen de Aandeelhouders niet
binnen 14 (veertien) kalenderdagen overeenstemming bereiken over de te benoemen Register Valuator,
dan zal ieder van hen gerechtigd zijn de voorzitter van het NIRV te verzoeken de Register Valuator te
benoemen die de Fair Market Value zal vaststellen. De kosten in verband met het bepalen van de Fair
Market Value zullen worden gedragen door de Aandeelhouders volgens een door Register Valuator vast
te stellen verhouding.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid

1. Partijen zullen deze Overeenkomst niet aan een derde openbaren,  tenzij zulks plaatsvindt in onderling
overleg en behalve voor zover openbaarmaking noodzakelijk is of verplicht is op grond van de wet,  enig
voorschrift van een van overheidswege erkende beurs,  het SER Besluit Fusiegedragsregels 2015 of een
bindende uitspraak van de rechter of ander overheidsorgaan.

Artikel 15 Volledige overeenkomst; deelbaarheid

1. Deze Overeenkomst met Bijlagen beoogt een vastlegging te zijn van alle afspraken die tussen Partijen zijn
gemaakt omtrent de aangelegenheden waaraan in deze Overeenkomst wordt gerefereerd,  en treedt
derhalve in de plaats van alle eerdere overeenkomsten die tussen Partijen omtrent die aangelegenheden
mochten zijn gesloten.

2. Indien enige bepaling in deze Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn,  dan zullen de
overblijvende bepalingen worden uitgelegd alsof een dergelijke ongeldige of niet afdwingbare bepaling niet
zou zijn opgenomen. In dat geval zal de ongeldige of niet afdwingbare bepaling worden geacht te zijn
vervangen door een bepaling die de bedoeling van Partijen met de betreffende bepaling zo dicht mogelijk
benadert.

Artikel 16 Dividendpolitiek

1. Tot uitkering van dividend ten laste van het vermogen van de Vennootschap wordt slechts besloten voor
zover dividenduitkering op grond van de wet,  de Statuten en geldende voorschriften voortvloeiend uit



eventuele bancaire financiering is toegestaan.

Artikel 17 Kettingbeding

1. De verplichtingen die Partijen bij deze Overeenkomst op zich hebben genomen,  hebben zij mede op zich
genomen voor hun rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel. Elk der Partijen verbindt zich
hierbij jegens de overige Partijen voor de voor die Partij geldende duur van deze Overeenkomst om de
door die Partij gehouden Aandelen niet over te dragen,  zelfs niet indien die overdracht plaatsvindt in
overeenstemming met het bepaalde in deze overeenkomst,  zonder eerst te hebben bewerkstelligd dat de
verkrijger van die Aandelen zich als partij bij deze Overeenkomst heeft verbonden,  zulks tenzij in een
dergelijk geval de andere Aandeelhouders aan de betreffende Partij hebben bericht geen behoefte te
hebben aan een dergelijke binding van de verkrijger van de betreffende aandelen aan de bepalingen van
deze overeenkomst.

Artikel 18 Kosten

1. De Vennootschap draagt de kosten die zijn gemoeid met de voorbereiding,  totstandkoming en uitvoering
van deze overeenkomst,  de onderhandelingen daarover inbegrepen,  en de betrokkenheid daarbij van
door haar ingeschakelde adviseurs.

Artikel 19 Ontbinding, vernietiging

1. Partijen doen afstand van het recht om deze Overeenkomst (partieel) te (doen) ontbinden,  vernietigen of
te wijzigen ter opheffing van nadeel,  met name van het inroepen van het bepaalde in Artikel 6:265 e.v. en
6:228 e.v. BW.

Artikel 20 Boetebeding

1. Bij niet-nakoming van enige bepaling in deze overeenkomst door één der Partijen,  in het bijzonder van
hetgeen is bepaald omtrent het vervreemden en aanbieden van Aandelen in de Artikelen 7 en 9,  alsmede
het concurrentiebeding en geheimhoudingsbeding,  zal deze Partij onmiddellijk ten behoeve van iedere
andere Partij een zonder gerechtelijke tussenkomst opeisbare boete verbeuren van €  vermeerderd met € 
voor iedere dag dat zulke overtreding voortduurt,  zulks onverminderd het recht van laatstgenoemden op
vergoeding door eerstgenoemde van daadwerkelijk geleden schade die het uitgekeerde boetebedrag
mocht overtreffen.

Artikel 21 Wijzigingen

1. Deze Overeenkomst kan uitsluitend worden gewijzigd door middel van een schriftelijke,  door alle Partijen
ondertekende daartoe strekkende verklaring.

Artikel 22 Toepasselijk recht, geschillen

1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen Partijen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of

overeenkomsten of akten die daarvan het gevolg zijn,  zullen in eerste instantie worden beslecht door
middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te .

Ondertekening:

Aldus overeengekomen en ondertekend: 



Aandeelhouder 1
Door:
Functie:
Datum: 

______________

Bijlage 1 AANDELENVERHOUDING

Bijlage 2 STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Bijlage 3

Bijlage 4 AANDEELHOUDERSBESLUITEN waarvoor goedkeuring van  van de stemmen in een
vergadering waarin ten minste drie vierde van het geplaatste stemgerechtigde kapitaal is
vertegenwoordigd is vereist

1. wijziging van de Statuten;
2. ontbinding,  conversie in een andere juridische vorm,  juridische fusie of splitsing van de Vennootschap;
3. intrekking van Aandelen door de Vennootschap;
4. uitgifte van aandelen,  aandelenopties,  obligaties of vergelijkbare rechten,  beperken of verminderen van

opties of uitgifte of verkoop van aandelen,  afstand doen van,  of beperken van de verplichting tot het
storten van kapitaal of uitsluiting voorkeursrechten;

5. vermindering of vermeerdering van het geplaatste kapitaal in verhouding tot het totale geplaatste en
gestorte kapitaal;

6. (tussentijdse) uitkering van dividend of uitkering vanuit de reserves;
7. vaststelling van een bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor de leden van het Bestuur;
8. vaststelling van de jaarrekening;
9. benoeming van de accountant van de Vennootschap;

10. het doen van een verzoek tot (i) verlening van surseance van betaling van de Vennootschap of (ii)
verklaring in staat van faillissement van de Vennootschap.

Bijlage 5 BESTUURSBESLUITEN waarvoor goedkeuring van  van de stemmen in een vergadering
waarin het gehele kapitaal is vertegenwoordigd is vereist



1. het aangaan,  wijzigen of beëindigen van enige verbintenis of rechtsverhouding (of reeks van
samenhangende verbintenissen of rechtsverhoudingen) buiten de normale bedrijfsuitoefening,  waarbij
een verbintenis of rechtsverhouding met een financieel belang van meer dan EUR  of een looptijd van
meer dan  jaar in ieder geval wordt geacht te gelden als buiten de normale bedrijfsuitoefening voor
toepassing van dit Artikel;

2. het aangaan van kredietovereenkomsten en het aangaan en verstrekken van geldleningen,  waaronder niet
wordt begrepen het deponeren van gelden op rekeningen van de Vennootschap bij geldinstellingen,  die
een bedrag van EUR  te boven gaan;

3. de inkoop van Aandelen;
4. het oprichten of het anderszins verkrijgen van een dochtermaatschappij;
5. het vervreemden van aandelen in een dochtermaatschappij of het onderwerpen van deze aandelen aan

enige vorm van bezwaring;
6. het uitgeven van aandelen in de Vennootschap,  of het anderszins verstrekken van rechten tot het nemen

van aandelen in de Vennootschap;
7. het wijzigen,  of besluiten tot wijziging,  van statuten of de vennootschappelijke structuur van de

Vennootschap,  waaronder mede begrepen het aangaan van een juridische fusie of splitsing;
8. het tot stand brengen van een wijziging in de zeggenschap over de onderneming van de Vennootschap als

bedoeld in het SER-Besluit Fusiegedragsregels 2015;
9. het aangaan,  wijzigen of beëindigen van een duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met

een andere persoon of rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere persoon;
10. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere persoon en het wijzigen van de

omvang van zodanige deelneming;
11. (des-)investeringen,  welke een bedrag van EUR  te boven gaan;
12. het verkrijgen,  vervreemden,  verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van

registergoederen,  alsmede het wijzigen of beëindigen van bestaande huurovereenkomsten of het
onderwerpen van voornoemde goederen aan enige vorm van bezwaring;

13. het onderwerpen van vermogensrechten of roerende zaken aan enige vorm van bezwaring;
14. het stellen van zekerheid waaronder het aangaan van overeenkomsten waarbij de Vennootschap zich als

borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,  of zich voor een derde sterk maakt;
15. het aangaan van enige overeenkomst,  onder welke naam dan ook,  met enige fiscale autoriteit;
16. het afstand doen van enig recht of het aangaan van een vaststellingsovereenkomst onder welke naam dan

ook;
17. het optreden in rechte,  waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures,  doch met uitzondering

van arbeidsconflicten en het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
18. het sluiten en/of wijzigen van managementovereenkomsten;
19. het toekennen van bonussen,  gratificaties,  commissies of andersoortige beloningen;
20. het uitoefenen van het stemrecht op door de Vennootschap gehouden aandelen;  en
21. het instemmen met,  het verplichten tot,  het toelaten van of bewerkstelligen van een van de hierboven

genoemde zaken.


