
OVEREENKOMST AGIOSTORTING EN LENING
(“Overeenkomst”)

De ondergetekenden:

Partijen  hierna gezamenlijk ook te noemen de "Partijen" en ieder afzonderlijk een "Partij".

Overwegende dat:

a. Partijen op  gezamenlijk de vennootschap  B.V. zullen oprichten,  een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid statutair gevestigd te  en kantoorhoudende te   aan de  (de “Vennootschap”);

b. Partijen  bij oprichting van de Vennootschap houders zullen worden van respectievelijk  van het volledige
geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van de Vennootschap,  welk aandelenkapitaal bestaat uit  met
een nominale waarde van EUR  elk (de “Aandelen”);

c. Partijen zijn overeengekomen dat na oprichting op de Aandelen een agiostorting zal worden gedaan van
EUR  per aandeel (de “Agio”).

d. Partijen hierbij nadere afspraken wensen te maken omtrent het tijdstip en de wijze van de storting van de
Agio en de Lening.

Komen het navolgende overeen:

Artikel 1 Agio

1. Partijen komen overeen dat de door ieder van hen te storten Agio,  te weten EUR 0 door Partij 1,  EUR 0
door Partij 2,  uiterlijk  dient te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de Vennootschap.

Artikel 2 Slotbepalingen

1. Partijen zullen volledige geheimhouding betrachten omtrent de inhoud van deze Overeenkomst,  alsmede
kwesties die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

2. Onverminderd het recht van Partijen om op andere rechtsgeldige wijze kennisgevingen en/of
mededelingen te doen,  zullen alle mededelingen,  kennisgevingen of verklaringen uit hoofde van deze
Overeenkomst geacht worden rechtsgeldig te zijn gedaan indien deze schriftelijk worden gedaan en
worden afgegeven dan wel per aangetekende post naar de adressen zoals aangegeven in de aanhef van
deze overeenkomst,  behoudens opgave van wijziging door de Partij wiens adres wordt gewijzigd.

3. draagt de kosten in verband met de totstandkoming van deze Overeenkomst.
4. Deze Overeenkomst bevat alle afspraken die tussen Partijen zijn gemaakt omtrent het onderwerp daarvan

en treedt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten die tussen Partijen omtrent het onderwerp van
deze Overeenkomst zijn gesloten.

5. Deze Overeenkomst kan uitsluitend worden aangevuld of gewijzigd door middel van een door alle Partijen
ondertekende schriftelijke verklaring.

6. Mocht enige bepaling in deze Overeenkomst of enige andere overeenkomst of document dat met deze
Overeenkomst samenhangt ongeldig zijn,  zal dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van deze Overeenkomst
niet aantasten voorzover deze andere bepalingen dan de ongeldige bepalingen betreffen. In een dergelijk
geval zullen Partijen vervangende bepalingen overeenkomen om de uitvoering van deze Overeenkomst en
alle daarmee samenhangende overeenkomsten en documenten mogelijk te maken,  zoveel mogelijk in de
geest van hetgeen Partijen beoogden met de ongeldige bepaling.

7. De rechten en verplichtingen van Partijen voortvloeiende uit deze Overeenkomst zijn niet voor overdracht
vatbaar.

8. Partijen doen afstand van hun recht om deze Overeenkomst te (doen) ontbinden en/of te (doen)
vernietigen.

Artikel 3 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

1. Deze Overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Overeenkomst of daaruit voortvloeiende

nadere overeenkomsten,  zullen,  indien Partijen niet in onderling overleg tot een vergelijk kunnen komen,



bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te .

Ondertekening:

Aldus overeengekomen en ondertekend:

Partij 1


