
OPTIEOVEREENKOMST
Koopoptie op bestaande reeds uitgegeven aandelen

De ondergetekenden:
1. ,  gevestigd te

De comparanten hebben het volgende verklaard:
Artikel 1 Definities
In deze akte wordt verstaan onder:
Aandelen   aandelen in het kapitaal van de Vennootschap,  met een nominaal bedrag van € (zulks met toepassing van artikel 2:178c Burgerlijk Wetboek) elk,  genummerd tot en met 
Akte van Levering de voor de levering van de Aandelen vereiste notariële akte
Kwaliteitsrekeningen de bijzondere rekeningen van  als bedoeld in artikel 25 Wet op het notarisambt
Notaris één van de notarissen verbonden aan  of diens waarnemer
Optie het onherroepelijke recht tot koop van de Aandelen
Optienemer de partij die de koopoptie houdt
Optieverlener de partij die de koopoptie schrijft
Overdrachtsdatum de datum waarop de Akte van Levering wordt verleden,  zijnde uiterlijk 
Overeenkomst de in deze akte neergelegde overeenkomst
Partij de Optieverlener of de Optienemer
Partijen de Optieverlener en de Optienemer
Schriftelijk bij brief,  fax of e-mail,  of bij boodschap die via een ander gangbaarcommunicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kanworden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheidkan worden vastgesteld
SER-Regels SER-Fusiegedragsregels 2015
Vennootschap
Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud wordengebruikt..

Artikel 2 Wijze van verkrijging
1. De Aandelen zijn door de Optieverlener verkregen door levering ten titel van koop bij een akte van leveringverleden voor ,  notaris te ,  op . Erkenning van die levering door de Vennootschap heeft plaatsgevonden op diezelfde datum,  waarvanblijkt uit diezelfde notariële akte.

Artikel 3 Verlening Optie
1. Optieverlener verleent bij deze aan Optienemer het recht op uitoefenen van de Optie,  welke Optienemeraanvaardt,  zulks onder de hiernavolgende voorwaarden.



Artikel 4 Tegenprestatie Optie
1. De tegenprestatie voor de verlening van de Optie bedraagt  euro (€ ).2. Optienemer heeft de tegenprestatie voor de verlening van de Optie aan Optieverlener voldaan,  waarvoorOptieverlener aan Optienemer kwijting verleent.

Artikel 5 Uitoefening Optie & Einde Optie
1. Uitoefening van de Optie geschiedt bij aangetekende brief door Optienemer aan Optieverlener. De datumvan ontvangst van de aangetekende brief geldt als datum van uitoefening van de Optie.2. Onverminderd het hierna in lid 3 en 4 van dit artikel bepaalde,  kan de Optie eerst worden uitgeoefendvanaf ,  doch niet later dan .

Artikel 6 Gedeeltelijke uitoefening Optie
1. Optienemer kan de Optie enkel in zijn geheel uitoefenen. Een gedeeltelijke uitoefening is niet mogelijk.

Artikel 7 Uitoefenprijs & Betaling
1. De uitoefenprijs van de Optie bedraagt € .2. Betaling van de uitoefenprijs van de Optie zal plaatsvinden via een van de Kwaliteitsrekeningen vanOptieverlener. Optienemer zal de uitoefenprijs van de Optie voor het verlijden van de Akte van Leveringop een van de Kwaliteitsrekeningen storten,  zodanig dat de betreffende Kwaliteitsrekening op of voor deOverdrachtsdatum is gecrediteerd met als valutadatum uiterlijk de Overdrachtsdatum.

Artikel 8 Levering, Tijdstip Levering Aandelen, Volmachten
1. Indien Optienemer de Optie uitoefent zal levering van de Aandelen geschieden bij Akte van Levering opeen nader tussen Optieverlener en Optienemer overeen te komen tijdstip,  doch uiterlijk  na uitoefeningvan de Optie.

Artikel 9 Beperking Optie & Vervreemdingsverbod
1. De rechten van Optienemer voortvloeiende uit deze Overeenkomst zijn niet overdraagbaar aan derden ofbelastbaar met een beperkt recht ten gunste van derden.

Artikel 10 Garanties, Verplichtingen & Verklaring
1. Optieverlener garandeert jegens Optienemer dat het volgende op datum ondertekening dezes en opOvergangsdatum juist is:a. de Vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlandsrecht,  rechtsgeldig opgericht bij notariële akte en statutair gevestigd te ;b. de Vennootschap is thans ingeschreven in het handelsregister onder nummer ;  de in hethandelsregister ingeschreven gegevens betreffende de Vennootschap zijn juist en volledig;  dezegegevens blijken uit een uittreksel uit het handelsregister dat als kopie aan deze akte wordtgehecht;c. de Vennootschap is niet ontbonden en evenmin is een besluit tot ontbinding van deVennootschap genomen of een verzoek daartoe ingediend;  de Vennootschap heeft geenmededeling als bedoeld in artikel 2:19a Burgerlijk Wetboek ontvangen van de Kamer vanKoophandel;  de Vennootschap is niet failliet verklaard,  verkeert niet in surseance van betaling,  enevenmin zijn daartoe verzoeken ingediend of is er aanleiding zulks te verwachten;d. het geplaatste kapitaal van de Vennootschap bestaat uit aandelen met een nominale waarde van € elk (zulks met toepassing van artikel 2:178c Burgerlijk Wetboek),  genummerd  tot en met ;e. het register van aandeelhouders van de Vennootschap is volledig bijgewerkt;f. Optieverlener is volledig en onbezwaard rechthebbende op de Aandelen;g. op de Aandelen rusten geen rechten van derden of verplichtingen tot levering aan derden ofclaims uit hoofde van overeenkomsten van welke aard dan ook;h. de Aandelen luiden op naam en voor de Aandelen zijn geen aandeelbewijzen uitgegeven;i. er is geen beslag op één of meer van de Aandelen gelegd;j. de Aandelen zijn volgestort;



k. er staan geen certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap uit met betrekking totde Aandelen;l. niemand heeft jegens de Vennootschap enige aanspraak op emissie van aandelen in het kapitaalvan de Vennootschap;m. Optieverlener is bevoegd tot het aangaan van de Overeenkomst.n. Het aangaan van de Overeenkomst en de uitvoering daarvan zijn en zullen niet strijdig zijn metenige bepaling van toepasselijk recht of enige overeenkomst,  waarbij Optieverlener en/of deVennootschap partij is/zijn,  of waaraan Optieverlener en/of de Vennootschap anderszins is/zijngebonden.2. Optieverlener zal de Aandelen tijdens de duur van de Overeenkomst niet mogen vervreemden ofbezwaren.3. Optieverlener zal geen medewerking verlenen aan de totstandkoming van een besluit tot uitgifte vanaandelen in de Vennootschap of tot wijziging van de rechten die toekomen aan houders van aandelen inde Vennootschap,  anders dan met schriftelijke toestemming van de Optienemer.

Artikel 11 Kosten
1. De kosten van deze akte zijn voor rekening van .2. De kosten van de overdracht van de Aandelen ter uitvoering van de Overeenkomst zijn voor rekening van.

Artikel 12 Boetebepalingen
1. Indien een Partij of diens rechtsopvolger(s) met de naleving van het in de Overeenkomst bepaalde ingebreke blijft,  zal de in gebreke zijnde Partij of diens rechtsopvolger(s) ten behoeve van de niet in gebrekezijnde Partij of diens rechtsopvolger(s) een zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete verbeurenvan € ,  onverminderd het recht vergoeding van eventueel meer geleden schade tevorderen. Vorenbedoelde boete wordt niet verbeurd in geval nakoming wordt gevorderd,  zulks echteronverminderd het bepaalde in artikel 6:88 lid 2 Burgerlijk Wetboek.2. Indien binnen drie maanden nadat een overtreding van het in de Overeenkomst bepaalde aan de anderePartij of diens rechtsopvolger(s) bekend is geworden geen enkele stap tot invordering van de in lid 1 vandit artikel bedoelde boete is genomen,  vervalt het recht tot het opeisen van de boete en de plicht totbetaling daarvan.

Artikel 13 Wijzigingen
1. Deze Overeenkomst kan uitsluitend worden gewijzigd door middel van een schriftelijke,  door alle Partijenondertekende daartoe strekkende verklaring.

Artikel 14 Ontbinding, vernietiging
1. Partijen doen afstand van het recht om deze Overeenkomst (partieel) te (doen) ontbinden,  vernietigen ofte wijzigen ter opheffing van nadeel,  met name van het inroepen van het bepaalde in Artikel 6:265 e.v. en6:228 e.v. BW. 

Artikel 15 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 ofovereenkomsten of akten die daarvan het gevolg zijn,  zullen in eerste instantie worden beslecht doormiddel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te . 

Artikel 16 Slotbepaling
1. De titels in deze akte dienen ter bevordering van de leesbaarheid van deze akte.2. Geen van Partijen kan daaraan enig recht ontlenen.

Ondertekening:



Aldus overeengekomen en ondertekend:
Optieverlener Optienemer

De Vennootschap


