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■ 11,2% geprognosticeerd gemiddeld enkelvoudig rendement op jaarbasis, 
vóór belasting (IRR-methode 10,1%)*

■ Geprognosticeerd gemiddeld uitkeerbaar rendement vóór verkoop en vóór
belasting van 7,8% (op jaarbasis en enkelvoudig)* 
Het rendement wordt halfjaarlijks uitgekeerd

■ Aangekocht worden 6 winkelunits met een verhuurbaar oppervlakte 
van in totaal 9.000 m2 VVO en een in erfpacht uitgegeven perceel grond 
in het winkelcentrum Palazzo in Lelystad

■ De koopsom bedraagt g 12.580.000 KK bij een huuropbrengst welke 
thans g 1.005.526 bedraagt. Dit komt neer op een factor van circa 12,5 x 
de opbrengst

■ Goede locatie. Het project is gelegen aan de rondweg-zuid N302. 
Dit is de weg welke de rijksweg A6 verbindt met het centrum van Lelystad.
De bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer is goed. 
Bij het winkelcentrum zijn voldoende gratis parkeerplaatsen

■ Huurovereenkomsten met merendeels kwalitatief goede huurders 
(waaronder Kwantum, Intratuin en Bever Zwerfsport). 
Het project is volledig verhuurd, met een resterende looptijd van 
gemiddeld circa 6,5 jaar

■ Inflatiebestendige belegging door geïndexeerde huurprijs

■ Fiscale behandeling in box 3 

■ Besloten fonds met een beleggingshorizon van 8 jaar

■ Aansprakelijkheid van de participanten is beperkt tot het deelnamebedrag

■ De rente wordt grotendeels voor 5 jaar gefixeerd 

■ Plaatsing van 204 participaties ieder groot g 25.000 
(exclusief 3% emissiekosten) waarbij de minimumdeelname 
2 participaties (g 50.000, exclusief 3% emissiekosten) bedraagt

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

K E R N P U N T E N  A N T E A  V A S T G O E D  P A L A Z Z O  C V
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S A M E N VAT T I N G

Deze samenvatting moet worden gelezen als een inlei-

ding op dit prospectus d.d. 14 mei 2010. Iedere beslis-

sing tot deelname in Antea Vastgoed Palazzo CV moet

zijn gebaseerd op de bestudering van het gehele pros-

pectus. Indien een vordering met betrekking tot de in-

formatie in dit prospectus bij een rechtelijke instantie

aanhangig wordt gemaakt, zal de eiser in de procedure

eventueel volgens de nationale wetgeving van de betref-

fende lidstaten de kosten voor de vertaling van dit

prospectus dragen voordat de vordering wordt ingesteld.

Degenen die de samenvatting, met inbegrip van een

vertaling ervan, hebben ingediend en om kennisgeving

ervan hebben verzocht, kunnen uitsluitend aansprake-

lijk worden gesteld indien de samenvatting in samen-

hang met de andere delen van dit prospectus misleidend,

onjuist of inconsistent is. 

Antea Participaties Management B.V. heeft bij haar par-

ticuliere relaties na haar oprichting in 1999 eveneens

een aanhoudende belangstelling geconstateerd voor be-

leggen in vastgoed. Dit was voor Antea Participaties

Management B.V. reden om naast de private equity-

fondsen vastgoedfondsen te introduceren. Hiertoe is in

2003 Antea Vastgoed Management B.V. opgericht. Deze

vennootschap houdt zich bezig met de introductie en

het beheer van vastgoedfondsen. De aandelen in Antea

Vastgoed Management B.V. worden gehouden door

Antea Participaties Management B.V. 

Antea Vastgoed Management B.V. (verder ook te noe-

men: de “Initiatiefnemer”) heeft thans het initiatief

genomen tot het oprichten van Antea Vastgoed Palazzo

CV (verder ook te noemen het “Fonds”). Antea Vastgoed

Palazzo B.V. biedt, in haar hoedanigheid van Beherend

Vennoot van Antea Vastgoed Palazzo CV, participaties

aan in Antea Vastgoed Palazzo CV. Deze aanbieding

wordt zowel gedaan aan in Nederland woonachtige par-

ticulieren alsmede aan in Nederland gevestigde rechts-

personen. Deelname in het Fonds met een naar Neder-

lands fiscaal recht transparante entiteit, zoals een

maatschap of commanditaire vennootschap, is niet toe-

gestaan.

Nederlandse beleggers wordt hiermede een aantrekke-

lijke beleggingsmogelijkheid in de vastgoedmarkt aan-

geboden waarbij een rendement van 11,2% op jaarbasis

(enkelvoudig en vóór belasting) wordt geprognosticeerd.

De in het prospectus genoemde verwachte rendementen

zijn prognoses. De werkelijke resultaten kunnen hier-

van afwijken.

Het Fonds heeft, conform artikel 2 van de overeenkomst

van commanditaire vennootschap (de ontwerptekst is

opgenomen in Deel 5.1 van dit prospectus), ten doel het

beleggen van (haar) vermogen, teneinde de vennoten in

de opbrengst te doen delen en zodanig dat de risico’s

daarvan worden gespreid, door dit eigen vermogen aan

te wenden voor de verwerving van een vastgoedproject

gelegen op de woonwinkelboulevard aan de Zuider-

poort 2, 4, 6, 8, 20, 34 en 36-38 te Lelystad en voorts al

hetgeen met dit doel verband houdt dan wel daartoe

bevorderlijk kan zijn. De aankoopprijs (k.k.) van het pro-
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ject bedraagt 12,5 x de jaarhuur.

De totale investering, inclusief bijkomende kosten en

werkkapitaal, bedraagt g 13.850.000 (exclusief omzet-

belasting). Het voor het Fonds benodigde eigen vermo-

gen van g 5.100.000 zal worden verstrekt door de com-

manditaire vennoten. Iedere vennoot participeert voor

ten minste g 50.000 (exclusief 3% emissiekosten) in par-

ticipaties van g 25.000. Er worden derhalve 204 partici-

paties uitgegeven. 

Het beleggingsbeleid van het Fonds is gericht op het be-

halen van een zo hoog mogelijke opbrengst uit de ver-

huur van het vastgoed en het op termijn vervreemden

van de objecten. Dit beleid kan slechts worden aange-

past nadat de vergadering van vennoten hiertoe heeft

besloten.

Voor zover de vrije cashflow het toelaat, zal het Fonds

halfjaarlijks uitkeren. Het eerste jaar zal een zoge-

naamd verlengd boekjaar hebben, lopende van 1-7-2010

tot en met 31-12-2011. De eerste uitkering zal in princi-

pe in februari 2011 over de periode vanaf de datum van

totstandkoming tot en met 31 december 2010 plaats-

vinden. De volgende interim-uitkering zal plaatsvinden

in september 2011.

In de volgende boekjaren, lopend van 1 januari tot en

met 31 december, zal er twee maal per jaar worden uit-

gekeerd: in maart binnen 14 dagen na vaststelling van

de jaarrekening door de vergadering van vennoten en

in september een interim-uitkering op basis van het

gerealiseerde resultaat in het eerste halfjaar en de ver-

wachting voor het gehele boekjaar. 

De uitkeringen aan de participanten verjaren niet en de

liquiditeiten zullen door de Bewaarder worden aange-

houden. 

De inschrijving vangt aan op 14 mei 2010 en loopt tot

en met 23 juni 2010. Antea Vastgoed Palazzo B.V. be-

houdt zich het recht voor de inschrijving bij grote be-

langstelling ten vroegste op 11 juni 2010 te sluiten. Nadat

alle participaties zijn uitgegeven verliest het prospectus

haar geldigheid; immers na datum van uitgifte van het

prospectus kan de in dit prospectus opgenomen infor-

matie afwijken.

De stortingsdatum op de participaties is gepland op 28

juni 2010 waarna naar verwachting op 1 juli 2010 het

Fonds tot stand komt. Het Fonds zal voor onbepaalde

tijd worden aangegaan. De Beheerder van het Fonds

houdt echter rekening met een beleggingshorizon van

8 jaar. 

Het Fonds, statutair te vestigen te Den Haag en kan-

toorhoudende op het adres van de Beherend Vennoot,

komt naar Nederlands recht tot stand. De Overeen-

komst van commanditaire vennootschap wordt verle-

den door Van der Stap Notarissen te Rotterdam (de ont-

werptekst is opgenomen als Deel 5.1 van dit prospectus).

Het Fonds is een samenwerkingsverband tussen com-

manditaire vennoten en de beherend vennoot Antea

Vastgoed Palazzo B.V. De onderlinge afspraken tussen

de participanten zijn vastgelegd in een overeenkomst

van commanditaire vennootschap. 

Vervanging van vennoten of overdracht van participa-

ties kan uitsluitend plaatsvinden met toestemming van

alle vennoten en er zullen geen nieuwe participaties

worden uitgegeven. 

Een commanditaire vennoot mag geen beheerhande-

lingen verrichten, op straffe van hoofdelijke aansprake-

lijkheid. Een commanditaire vennoot deelt in de resul-

taten maar is voor de verliezen slechts aansprakelijk tot

het bedrag van het door deze vennoot ingebrachte com-

manditaire kapitaal.

Antea Vastgoed Palazzo CV is aangegaan voor onbepaal-

de tijd. Iedere participant neemt deel in eenheden van

g 25.000 (exclusief 3% emissiekosten), met een mini-

mumdeelname van 2 participaties. Een participatie is

de eenheid waarin de mate van gerechtigdheid van

iedere vennoot in het vermogen van en het stemrecht

9
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in het Fonds wordt uitgedrukt. De commanditaire ven-

noten zijn over hun uitstaande kapitaaldeelname ge-

rechtigd tot het geprognosticeerde rendement van 11,2%

(op jaarbasis, enkelvoudig en vóór belasting). 

De participaties van Antea Vastgoed Palazzo CV worden

op naam gesteld en het register van participanten zal

door Stichting Antea Vastgoed Palazzo worden bijge-

houden.

Het Fonds is fiscaal transparant als het een besloten ka-

rakter heeft. Het besloten karakter komt tot uitdruk-

king in het niet vrij verhandelbaar zijn van de parti-

cipaties. Dit wil zeggen dat participaties slechts ver-

vreemdbaar zijn met toestemming van alle vennoten.

Dit betekent dat het Fonds niet zelfstandig belasting-

plichtig is voor de vennootschapsbelasting. Het aandeel

in het Fonds wordt daarentegen fiscaal direct toegekend

aan de participanten. In principe zal voor de inkom-

stenbelasting box 3 (“vermogensrendementsheffing”)

van toepassing zijn, doch dit is afhankelijk van de fis-

cale positie van iedere participant.

Antea Vastgoed Palazzo B.V. is de beherend vennoot van

het Fonds. De Beherend Vennoot is ingeschreven bij de

Kamers van Koophandel. Antea Vastgoed Management

B.V. is bestuurder van de Beherend Vennoot. Antea

Vastgoed Management B.V. (verder ook te noemen de

“Beheerder”) zal als beheerder van het Fonds optreden.

De Beheerder is op 16 juni 2003 opgericht en is inge-

schreven bij de Kamers van Koophandel onder nummer

27259653. De statuten van de Beheerder zijn als Deel

5.3 in dit prospectus opgenomen. De heren Drs. C.G.

Lekkerkerk - via Lekkerkerk Asset Management B.V. - en

Drs. R. De Boeck - via Antea Participaties Management

B.V. - voeren de directie over Antea Vastgoed Management

B.V. De taken en bevoegdheden en de rechten en plich-

ten van zowel de Beherend Vennoot als de commandi-

taire vennoten zijn opgenomen in de Overeenkomst van

commanditaire vennootschap (de ontwerptekst is opge-

nomen in Deel 5.1 van dit prospectus).

Het onderzoeksrapport dat in dit prospectus is opgeno-

men, is verstrekt door BDO Audit & Assurance B.V. te

Breda. BDO zal zorgdragen voor de controle van de jaar-

stukken van het Fonds.

Het Fonds zal naar verwachting op 1 juli 2010 worden

opgericht en derhalve kan geen historisch overzicht

worden gegeven van haar belangrijkste activiteiten,

noch van haar jaarrekening en andere financiële infor-

matie.

De Beherend Vennoot van het Fonds is niet betrokken

in rechtszaken of arbitrage procedures en er heeft geen

onderbreking van activiteiten plaatsgevonden die van

invloed kunnen zijn op haar financiële positie. Het

Fonds zal geen investeringen doen anders dan hetgeen

vermeld is in de investeringsbegroting (Deel 3.8 van het

prospectus) en zal niet deelnemen in het kapitaal van

een andere vennootschap. Het Fonds zal – behoudens in

het kader van de financiering van ING Real Estate

Finance N.V. – geen zekerheden verstrekken en verder

geen schulden aangaan. ING Real Estate Finance N.V.

krijgt een eerste hypotheekrecht en heeft in verhaal

voorrang op de participanten. 

Lekkerkerk Asset Management B.V. en Antea Participaties

Management B.V. zijn bestuurder van Antea Vastgoed

Management B.V. en via deze vennootschap van Antea

Vastgoed Palazzo B.V. 

De onderlinge samenwerking en transacties tussen de

diverse vennootschappen worden uitgevoerd tegen

marktconforme voorwaarden. Het is echter niet uit te

sluiten dat in de toekomst deze samenwerking en/of

transacties zouden kunnen leiden tot mogelijke belangen-

verstrengeling. In dat geval zal de directie van Antea

Vastgoed Management B.V. dit voorleggen aan de verga-

dering van vennoten en het bestuur van Stichting

Antea Vastgoed Palazzo alvorens er door Antea Vastgoed

Management B.V. een besluit zal worden genomen. Bij

iedere besluitvorming op dit punt zal de directie van

Antea Vastgoed Management B.V. voor zover mogelijk

handelen in het belang van Antea Vastgoed Palazzo CV.

10
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Thans zijn er geen belangenconflicten van de bestuurs-,

leidinggevende en toezichthoudende organen en de be-

drijfsleiding. Het Fonds zal bij oprichting geen werkne-

mers in dienst hebben.

Dit prospectus is vastgesteld te Den Haag op 14 mei

2010 en is tot stand gekomen onder de verantwoorde-

lijkheid van Antea Vastgoed Palazzo B.V. statutair ge-

vestigd te Den Haag. Na het treffen van alle redelijke

maatregelen om zulks te garanderen en voor zover

Antea Vastgoed Palazzo B.V. bekend, is per de datum

van publicatie van dit prospectus de informatie in dit

prospectus in overeenstemming met de werkelijkheid

en is geen informatie weggelaten waarvan vermelding

de strekking van het prospectus zou wijzigen.

De (in)directe kosten van deze uitgifte van participaties

bedragen totaal circa g 798.000 (inclusief 3% emissie-

kosten) en worden nader toegelicht in de paragraaf

“Kosten” van dit prospectus. De geprognosticeerde tota-

le beheervergoeding die het Fonds aan Antea Vastgoed

Management B.V. verschuldigd is, bedraagt gedurende

de belegginghorizon van het Fonds g 431.000. 

Antea Vastgoed Palazzo CV is vrijgesteld voor de Wet op

het financieel toezicht (“Wft”) en staat niet onder toe-

zicht van de Autoriteit Financiële Markten. Ook is zij vrij-

gesteld voor goedkeuring van het prospectus op grond

van de Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement

en de Raad van 4 november 2003 (de zogenaamde “pros-

pectusrichtlijn”) en de verordening 809/ 2004. 

In het algemeen kan gesteld worden dat aan het inves-

teren in vastgoed risico’s verbonden zijn. Betrokken

partijen hebben getracht deze risico’s, ten behoeve van

(potentiële) participanten, te beperken. 

De belangrijkste risico’s bij deelname in Antea Vastgoed

Palazzo CV zijn opgenomen in Deel 2 van dit prospectus

(“Risicofactoren”). Het belangrijkste risico is dat de huur-

ders niet aan hun betalingsverplichtingen jegens de

verhuurder kunnen voldoen (“Debiteurenrisico”) waar-

door het eigen vermogen van het Fonds niet (geheel) of

vertraagd kan worden terugbetaald aan de commandi-

taire vennoten. 

In ieder geval liggen de volgende documenten ter inza-

ge op het kantoor van Antea Vastgoed Palazzo B.V.: de

koopovereenkomst van het object, het volledige taxa-

tierapport, de huurovereenkomsten, de financierings-

offerte en het onderzoeksrapport van de accountant.

Door het risicodragende karakter van deze investering

is het niet aan te raden dat een participant deelneemt

die zich niet kan permitteren zijn deelnamebedrag

geheel of gedeeltelijk te verliezen. Iedere participant

dient bereid te zijn om het economische en financiële

risico verbonden aan de deelname te dragen gedurende

onbepaalde tijd. 

Dit aanbod wordt openbaar gemaakt via direct-mail

(door het aanschrijven van het relatiebestand van Antea

Vastgoed Management B.V.), via de website www.antea.nl

of mogelijk via reclame op de radio en in landelijke

(dag)bladen. 

Bij de opzet van de Antea Vastgoed Palazzo CV is de

grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks

wordt potentiële deelnemers geadviseerd, mede in ver-

band met hun specifieke omstandigheden, hun eigen

(financiële en/of fiscale) adviseurs te raadplegen.

Den Haag, 14 mei 2010

Antea Vastgoed Management B.V.

drs. C.G. Lekkerkerk*

drs. R. De Boeck**

* als bestuurder van Lekkerkerk Beheer B.V. zijnde 
bestuurder van Lekkerkerk Asset Management B.V. 
zijnde bestuurder van Antea Vastgoed Management B.V.

** als bestuurder van Trebor Asset Management B.V. zijnde 
bestuurder van Antea Participaties Management B.V. 
zijnde bestuurder van Antea Vastgoed Management B.V.
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R I S I C O FA C T O R E N

De belangrijkste risico’s worden hierna beschreven.

Indien zich onverhoopt een calamiteit voordoet dan

zou dit van invloed kunnen zijn op de waarde van de

belegging en/of op het verwachte rendement. Als ge-

volg hiervan kunnen de participaties in waarde dalen

en/of kunnen de jaarlijkse uitkeringen aan de partici-

panten niet c.q. gedeeltelijk plaatsvinden.

H u u r r i s i c o

Het huurrisico is onder meer het risico dat een huurder

zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet

nakomt waardoor de huurrelatie tussen verhuurder en

huurder wordt verbroken en/of er (tijdelijk) geen nieuwe

huurder gevonden kan worden, dan wel dat de huurder

bereid is tegen een lagere prijs te gaan huren en dit

door verhuurder wordt geaccepteerd. Als gevolg hier-

van kunnen de participaties in waarde dalen.

L e e g s t a n d s r i s i c o

Het risico bestaat dat delen van het vastgoed geheel of

gedeeltelijk leegkomen doordat de huurovereenkomst

is beëindigd of is ontbonden en er tijdelijk geen nieuwe

huurders gevonden kunnen worden. Als gevolg hiervan

kunnen de participaties in waarde dalen.

Van dit risico maakt ook deel uit de herziening van de

afgetrokken BTW op de betreffende ruimten.

D e b i t e u r e n r i s i c o

Dit betreft het risico dat een huurder niet aan zijn beta-

lingsverplichting(en) jegens de verhuurder kan voldoen

bijvoorbeeld doordat de huurders niet aan hun ver-

plichtingen kunnen voldoen door gewijzigde marktom-

standigheden, verslechterde solvabiliteit, faillissement,

uitwinnen hypotheekrechten, opzeggen van kredietfa-

ciliteiten etc. waardoor de huurovereenkomst kan wor-

den ontbonden. Als gevolg hiervan kunnen de partici-

paties in waarde dalen en/of kunnen de jaarlijkse uit-

keringen aan de participanten niet c.q. gedeeltelijk

plaatsvinden.

O n d e r h o u d s r i s i c o

Bij vastgoed is de staat van onderhoud van groot

belang. Hoewel de inschattingen zo realistisch mogelijk

zijn gemaakt, kunnen er afwijkingen tijdens de beleg-

gingshorizon van het Fonds optreden die het rende-

ment kunnen beïnvloeden. Als gevolg hiervan kunnen

de participaties in waarde dalen en/of kunnen de jaar-

lijkse uitkeringen aan de participanten niet c.q. gedeel-

telijk plaatsvinden.

E x p l o i t a t i e r i s i c o

In de rendementsberekening is uitgegaan van (huur)-

inkomsten met als basis het uitdienen van de geteken-

de huurovereenkomsten. Daarin is onder meer geregeld

dat de huur jaarlijks op basis van inflatie zal worden

geïndexeerd. 

Voor de inflatie is een percentage van 2% op jaarbasis

begroot. Ook voor de exploitatiekosten is uitgegaan van

inschattingen van zowel de hoogte van de kosten als

een stijging daarvan overeenkomstig de huurstijging.

De rentekosten zijn grotendeels voor 5 jaar gefixeerd op

basis van de financieringsofferte.

Door de taxateur en de Initiatiefnemer is een inschat-

ting gemaakt van de jaarlijkse onderhoudskosten. Voor

het vastgoed wordt jaarlijks 5% van de huuropbrengst

van de verhuurde winkels gereserveerd voor (groot)-

onderhoud. 

De onderhoudskosten kunnen hoger of lager uitvallen

dan begroot. Als gevolg van de hogere kosten kunnen

de participaties in waarde dalen en/of kunnen de jaar-

lijkse uitkeringen aan de participanten niet c.q. gedeel-

telijk plaatsvinden.

( R e s t ) wa a r d e r i s i c o

Het (rest)waarderisico is het risico dat de waarde van

het vastgoed bij vervreemding lager ligt dan de verwer-

vingprijs van het vastgoed of de geprognosticeerde op-

brengst. 

Waardeschommelingen doen zich meestal voor bij wij-

zigende marktomstandigheden (vraag en aanbod).
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Daarnaast hebben onder meer de volgende factoren

ook invloed op de waarde: inflatie, rentestand, verhuur-

graad, onderhoud, planologische ontwikkelingen, cou-

rantheid etc. Als gevolg hiervan kunnen de participa-

ties in waarde dalen.

R e n t e r i s i c o

Het renterisico van de hypothecaire lening zal meren-

deels worden afgedekt door de rente van 75% van de

lening voor een periode van 5 jaar te fixeren. Deze 

5-jaars rente bedraagt thans circa 4,7%. Nadien wordt

een nieuw rentepercentage overeengekomen. Deze kan

hoger of lager zijn dan de huidige rente, hetgeen een

negatief c.q. positief effect heeft op het directe rende-

ment.

De rente van het andere deel van de lening (25%) is bij

aanvang gebaseerd op 3-maands Euribor met een

marktconforme opslag. Dit is een variabele rente, die

thans circa 2,95% bedraagt. 

Er is gekozen voor deze opzet zodat, voor een langere

periode, het risico van een eventuele rentestijging wordt

beperkt en ook deels wordt geprofiteerd van de huidige

lagere variabele/korte rente.

De definitieve rente zal worden vastgesteld uiterlijk op

het moment dat de CV bij de notaris zal worden opge-

richt (naar verwachting 1 juli 2010).

Daarnaast bestaat het risico dat vervroegde aflossingen

kunnen leiden tot het verschuldigd zijn van boeterente

en loopt het Fonds een financierings- c.q. renterisico in

het geval de exploitatie achterblijft ten opzichte van de

prognose. Als gevolg hiervan kunnen de participaties in

waarde dalen en/of kunnen de jaarlijkse uitkeringen

aan de participanten niet c.q. gedeeltelijk plaatsvinden.

B e l e g g e n  m e t  g e l e e n d  g e l d

Het Fonds belegt voor circa 63% met geleend geld. Ten

opzichte van beleggingsinstellingen die niet met ge-

leend geld beleggen, wordt een groter risico gelopen.

Participanten kunnen hogere rendementen behalen,

maar ook een groter verlies lijden op hun inleg. De

financier, ING Real Estate Finance N.V., krijgt een eerste

hypotheekrecht en heeft in verhaal voorrang op de par-

ticipanten.

A a n s p r a k e l i j k h e i d

De Beherend Vennoot is aansprakelijk voor alle hande-

lingen die namens het Fonds worden verricht. De com-

manditaire vennoten zijn aansprakelijk voor maximaal

het bedrag van ieders deelname in het commanditair

kapitaal, tenzij een vennoot daden van beheer verricht

of werkzaam is in de zaken van het Fonds. 

M i l i e u r i s i c o

De wetgeving omtrent bodemverontreiniging is de laat-

ste decennia aan verandering onderhevig geweest. 

Op basis van de huidige wetgeving garanderen de ver-
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kopers van het vastgoed dat de bodem voor het beoog-

de gebruik en bestemming geschikt is. De eerste verko-

per van de grond was de gemeente Lelystad. Desalniet-

temin kunnen de participaties in waarde dalen en/of

kunnen de jaarlijkse uitkeringen aan de participanten

niet c.q. gedeeltelijk plaatsvinden.

O v e r d r a c h t s r i s i c o

De commanditaire vennoten treden ten tijde van de

economische levering van de onroerende zaken geza-

menlijk tot het Fonds toe. Zolang het vastgoed niet is

overgedragen lopen de toekomstige participanten geen

risico.

U i t t r e d i n g s r i s i c o

Om fiscale redenen is tussentijdse uittreding in prin-

cipe niet mogelijk. Dit betekent dat de deelname van de

beleggers in beginsel voor onbepaalde tijd vastligt. 

Dit brengt mede met zich mee dat een beoogde ver-

vreemding niet altijd binnen de gewenste termijn en

tegen de gewenste prijs te realiseren is. 

I n f o r m a t i e r i s i c o

Dit betreft het risico dat de door de Initiatiefnemer of

de verkopers van het vastgoed verstrekte informatie

niet juist en/of onvolledig is. Initiatiefnemer heeft de

nodige zorg betracht bij het onderzoeken van deze

informatie. Als gevolg van dit risico kunnen de partici-

paties in waarde dalen en/of kunnen de jaarlijkse uit-

keringen aan de participanten niet c.q. gedeeltelijk

plaatsvinden.

J u r i d i s c h  r i s i c o

Bij de uitwerking van de structuur zoals verwoord in

dit prospectus, is een groot aantal partijen betrokken.

Hoewel de getroffen regelingen en de gemaakte over-

eenkomsten met zorg zijn opgesteld, valt niet uit te

sluiten dat interpretatieverschillen kunnen ontstaan,

dan wel dat onvoorziene omstandigheden zich kunnen

voordoen. De tekst van het prospectus prevaleert boven

die van de overeenkomsten.

W e t g e v i n g s r i s i c o

Een onzekere factor bij het beleggen in vastgoed is de

politiek. De bepalingen ten aanzien van onder meer

bodemverontreiniging, bestemmingsplannen, huurbe-

scherming, arbeidsomstandigheden en fiscaliteit heb-

ben de nodige gevolgen gehad. 

Hoewel er momenteel geen ingrijpende wijzigingen

worden verwacht, is het niet uit te sluiten dat de wet-

geving (inclusief jurisprudentie) de komende jaren ge-

wijzigd zal worden.

Wijzigingen van de wetgeving (inclusief jurisprudentie)

kunnen juridische, fiscale en/of financiële consequen-

ties voor de participanten hebben. 

R i s i c o ’ s  m e t  b e t r e k k i n g  

t o t  t o e k o m s t v e r wa c h t i n g e n

In dit prospectus worden toekomstverwachtingen ge-

presenteerd. Deze zijn gebaseerd op aannames, ver-

wachtingen en informatie die per 14 mei 2010 ter be-

schikking staan van Antea Vastgoed Palazzo B.V. Iedere

(potentiële) participant dient te beseffen dat men deze

toekomstverwachtingen met de nodige voorzichtigheid

moet interpreteren. Antea Vastgoed Palazzo CV heeft

niet de intentie of de verplichting de toekomstver-

wachtingen na verschijning van dit prospectus aan te

passen anders dan zij verplicht is volgens van toepas-

sing zijnde wet- of regelgeving. Als gevolg hiervan kun-

nen de participaties in waarde dalen en/of kunnen de

jaarlijkse uitkeringen aan de participanten niet c.q. ge-

deeltelijk plaatsvinden.

N e d e r l a n d s e  e c o n o m i e

Dit risico hangt samen met het algemeen economisch

klimaat. Er is een samenhang tussen de algemene ont-

wikkeling van de Nederlandse economie en de huur-

prijsontwikkeling en waardeontwikkeling van onroe-

rende zaken. Als gevolg hiervan kunnen de participa-

ties in waarde dalen en/of kunnen de jaarlijkse uitke-

ringen aan de participanten niet c.q. gedeeltelijk plaats-

vinden.
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Antea Vastgoed Palazzo CV is een initiatief van Antea

Vastgoed Management B.V. De participaties in het Fonds

worden aangeboden door Antea Vastgoed Palazzo B.V.

Deze aanbieding wordt zowel gedaan aan in Nederland

woonachtige particulieren als aan in Nederland

gevestigde rechtspersonen. Deelname in het Fonds met

een naar Nederlands fiscaal recht transparante entiteit,

zoals een maatschap of commanditaire vennootschap,

is niet toegestaan.

De aandelen van Antea Vastgoed Management B.V. wor-

den gehouden door Antea Participaties Management

B.V. (verder ook te noemen “Antea Participaties”) die

over ruime ervaring beschikt met het opzetten en behe-

ren van participatiefondsen. Antea Participaties ver-

strekt risicodragend vermogen aan ondernemingen in

het midden- en kleinbedrijf. 

Antea Participaties is door drs. R. De Boeck in 1999 op-

gericht als opvolger van de participatiefondsen Staal

Participaties I en II. Deze fondsen zijn gestart in respec-

tievelijk 1993 en 1996. In maart 1999 is het beheer over

deze fondsen via een management buy-out overgedragen

van Staal Bankiers N.V. aan Antea Participaties Manage-

ment B.V. Nadien zijn Antea Participaties III, Antea

Participaties IV en Antea Participaties V geïntroduceerd.

De vijf geïnitieerde fondsen hebben een oorspronkelijk

ingelegd vermogen van circa g 40 miljoen. In de fond-

sen nemen circa 170 Informal Investors deel. Hiermee is

Antea Participaties Management B.V. een toonaange-

vende speler in Nederland op het gebied van het onaf-

hankelijk beheer van Informal Investors participatie-

fondsen. Antea Participaties is een onafhankelijke par-

ticipatiemaatschappij en is lid van de Nederlandse Ver-

eniging van Participatiemaatschappijen (“NVP”). Zij is

in 2009 door de Venture Capital Gids uitgeroepen tot

Beste Participatiemaatschappij van Nederland.

Gezien de toenemende belangstelling van particuliere

beleggers voor vastgoed heeft Antea Participaties Mana-

gement B.V. in 2003 het initiatief genomen om naast

participatiefondsen vastgoedfondsen te introduceren.

In 2004 is Antea Vastgoed Utrecht CV geïntroduceerd,

in 2005 Antea Vastgoed Dordrecht CV, in 2007 Antea

Vastgoed Amersfoort-Tilburg CV en in 2009 Antea 

Vastgoed Eindhoven CV en Antea Vastgoed Rotterdam-

Gorinchem C.V. 

Inmiddels voert Antea Vastgoed Management B.V. het

beheer over een vastgoedportefeuille van circa g 45 mil-

joen. 

De directie van Antea Vastgoed Management B.V. wordt

gevormd door drs. C.G. Lekkerkerk (via Lekkerkerk Asset

Management B.V.) en drs. R. De Boeck (via Antea Partici-

paties Management B.V.). 

De heer Lekkerkerk heeft 23 jaar ervaring in commer-

cieel vastgoed vanuit verschillende onderdelen van het

ING-concern en zijn eigen onderneming. Hij bekleedde

managementfuncties bij ING Corporate Banking en ING

Real Estate Finance N.V. 

De heer De Boeck is werkzaam geweest bij Nationale-

Nederlanden N.V. en Staal Bankiers N.V. op het terrein

van het beheren van aandelenportefeuilles en deelne-

mingen en als directeur van Staal Participaties.

De directie van Antea Vastgoed Management B.V. wordt

bijgestaan door een Raad van Advies. Deze Raad wordt

betrokken bij de aan- en verkoop van panden alsmede

bij de financiering. De Raad van Advies wordt thans

gevormd door de heren drs. W. van Zijll, Jhr. Ing. F.R.

Gevaerts van Geervliet en drs. H.C.A. de Vos tot Neder-

veen Cappel.

H E T  A A N B O D

3 . 1 I N I T I A T I E F N E M E R
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Het beleid van het Fonds en Antea Vastgoed Palazzo B.V.

is gericht op het behalen van een zo hoog mogelijke

opbrengst uit de verhuur en de uiteindelijke verkoop

van de in dit prospectus beschreven winkelpanden te

Lelystad. Dit beleid kan slechts worden aangepast nadat

de vergadering van vennoten hiertoe heeft besloten.

Bij de bepaling van het geprognosticeerde rendement is

de Initiatiefnemer ervan uitgegaan dat het vastgoed na

een exploitatie van 8 jaar wordt vervreemd. Afhankelijk

van de marktomstandigheden kan het moment van ver-

vreemden eerder of later zijn. In nauw overleg met de

Raad van Advies kan Antea Vastgoed Management B.V.

het verkoopbeleid wijzigen. Ieder voorstel tot wijziging

van het verkoopbeleid en/of de vervreemding van het

vastgoed zal door Antea Vastgoed Management B.V. ter

goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van

Advies. Vervolgens wordt het voorstel ter goedkeuring

voorgelegd aan de vergadering van vennoten. Besluiten

worden in eerste aanleg genomen met volstrekte meer-

derheid van alle stemmen die mogelijkerwijs door alle

vennoten zouden kunnen worden uitgebracht. 

Het voorbereidend besluit tot de verkoop van het vast-

goed zal geschieden in nauw overleg met de Raad van

Advies van Antea Vastgoed Management B.V.

3 . 2  B E L E G G I N G S D O E L S T E L L I N G  
E N  - B E L E I D

Uitkeerbaar rendement **

Fonds Oprichting prospectus realisatie Type vastgoed

Antea Vastgoed Utrecht CV 2004 6,2% 7,3% bedrijfspand

Antea Vastgoed Dordrecht CV 2006 8,7% 7,6% bedrijfspanden

Antea Vastgoed Amersfoort-Tilburg CV 2007 5,3% 6,6% kantoorpanden

De heer van Zijll was van 1978 tot 2002 werkzaam bij de

M.A.B. Group te Den Haag, laatstelijk als lid van de

groepsdirectie. Vervolgens was hij directeur ontwikke-

ling bij NS Vastgoed.

De heer Gevaerts heeft een achtergrond bij FGH Bank

en is sinds 1988 directeur van FOG Vastgoedfinancie-

ring. Hij is commissaris bij projectontwikkelaar COGG

B.V.

De heer de Vos is ex-partner van bouwkundig adviesbu-

reau Diepenhorst De Vos en Partners. Na de verkoop

aan Twijnstra Gudde is hij daar tot 2002 managing

partner geweest. Hij is commissaris bij Altera Vastgoed

en voorzitter van de Investeringscommissie van Triodos

Duurzaam Vastgoedfonds.

De Raad van Advies heeft een positief oordeel gegeven

over het door Antea Vastgoed Palazzo CV te verwerven

vastgoed. Verkorte curricula vitae van de leden van de

Directie en de Raad van Advies zijn als Deel 6 in dit

prospectus opgenomen.

Door Antea Vastgoed Management B.V. zijn sinds 2004

vijf vastgoed-CV’s geïntroduceerd. In deze CV’s is geïn-

vesteerd in kantoor- en bedrijfspanden. Het track

record van deze door Antea Vastgoed Management B.V.

geïnitieerde vastgoedfondsen is als volgt:* 

* de waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Omdat Antea Vastgoed Eindhoven CV 

en Antea Vastgoed Rotterdam-Gorinchem CV pas in oktober 2009 zijn opgericht, is nog geen track record van deze fondsen aan te geven.

** gemiddeld uitkeerbaar rendement (enkelvoudig per jaar) vanaf de oprichting tot en met 31 december 2009
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A n t e a  Va s t g o e d  Pa l a z z o  C V

Het Fonds, statutair te vestigen te Den Haag en kan-

toorhoudende op het adres van de Beherend Vennoot,

komt naar Nederlands recht tot stand en de Overeen-

komst van Commanditaire Vennootschap zal worden

verleden voor Van der Stap Notarissen te Rotterdam (de

ontwerptekst is opgenomen in Deel 5.1 van dit pros-

pectus).

Het Fonds wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Initiatiefnemer verwacht echter een beleggingshorizon

van 8 jaar.

A n t e a  Va s t g o e d  M a n a g e m e n t  B . V.

Als initiatiefnemer en als beheerder zal Antea Vastgoed

Management B.V. (verder ook te noemen de “Beheer-

der”) optreden. De Beheerder is op 16 juni 2003 opge-

richt en is ingeschreven bij de Kamers van Koophandel

onder nummer 27259653. De statuten van de Beheer-

der zijn als Deel 5.3 in dit prospectus opgenomen. 

3 . 3  S T R U C T U U R

Antea Vastgoed Management B.V.*

Antea Vastgoed 
Palazzo B.V.

Commanditaire
Vennoten

Antea Vastgoed Rotterdam-Gorinchem CV

Participanten

Beheer 100 %

Bewaring

Juridisch eigendom
Economisch eigendom

Vastgoedportefeuille

* De aandelen in Antea Vastgoed Management B.V. worden gehouden door Antea Participaties Management B.V.  De aandelen in Antea 
Participaties Management B.V. worden  indirect gehouden door de heer R. De Boeck (circa 90%) en voor circa 10% door Stichting 
Administratiekantoor Antea Participaties Management. De certificaten van aandelen worden door Trebor Asset Management B.V. gehouden 
en door personeelsleden van Antea Participaties Management B.V. en Antea Vastgoed Management B.V. 

A n t e a  Va s t g o e d  Pa l a z z o  B . V.

Als beherend vennoot van het Fonds zal Antea Vastgoed

Palazzo B.V. optreden. De Beherend Vennoot zal voor 

1 juli 2010 worden opgericht. De concept statuten van

de Beherend Vennoot zijn als Deel 5.4 in dit prospectus

opgenomen.    

S t i c h t i n g  A n t e a  Va s t g o e d  Pa l a z z o  

Naast het Fonds zal Stichting Antea Vastgoed Palazzo

(verder ook te noemen de “Bewaarder”) voor 1 juli 2010

worden opgericht. Deze stichting zal als bewaarder van

de activa van het Fonds optreden. De activa zullen voor

rekening en risico van het Fonds worden bewaard. 

Voor een uitgebreide beschrijving van de Beherend

Vennoot, de Beheerder en de Bewaarder verwijzen wij

naar de desbetreffende paragrafen van dit prospectus.

Stichting 
Antea Vastgoed

Palazzo
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Vastgoed kan een belangrijk onderdeel van een beleg-

gingsportefeuille vormen. Een investering in vastgoed

is in de huidige conjunctuur actueel, aangezien de aan-

koopprijzen interessant zijn. Vastgoed heeft op lange

termijn een aantrekkelijk risicoprofiel ten opzichte van

andere beleggingen. 

Ook uit het oogpunt van diversificatie is het opnemen

van vastgoed in een beleggingsportefeuille aantrekke-

lijk gebleken.

In de huidige marktomstandigheden met beperkte mo-

gelijkheden tot koerswinsten op aandelen zijn beleggers

ter compensatie op zoek naar beleggingen met een aan-

trekkelijk rendement en een relatief gematigd risico.

Mede daardoor spreekt vastgoed nu beleggers aan.

Zonder dat de belegging behoeft te worden verkocht,

wordt een direct rendement ontvangen. Een ander

voordeel van vastgoed in een beleggingsportefeuille is

de bescherming die het biedt tegen inflatie. In het al-

gemeen zijn huurovereenkomsten gerelateerd aan de

inflatieontwikkeling. Inflatie komt zodoende tot uiting

in de waardeontwikkeling op langere termijn, wat min-

der het geval is bij aandelen en obligaties en geheel niet

bij deposito’s. 

De rentestand is eveneens een bepalende factor op het

rendement en de waardeontwikkeling van vastgoed.

Een lage rentestand maakt vastgoed relatief aantrekkelijk

als beleggingsalternatief. Een uitgebalanceerde finan-

cieringsstructuur in combinatie met een lange rente-

vaste periode of afdekking van het renterisico door mid-

del van een derivaat geeft een vastgoedinvestering sta-

biliteit in een beleggingsportefeuille. 

In de vastgoedmarkt wordt de vraag naar winkels en

ander vastgoed in sterke mate beïnvloed door de eco-

nomische groei. Duidelijk mag zijn dat deze als gevolg

van de huidige economische situatie onder druk staat.

Een economische krimp van 4% in 2009 heeft de detail-

handelsverkopen doen verminderen. Gezien het ver-

wachte herstel van de economische groei is de ver-

wachting dat het consumentenvertrouwen, ofschoon

nog steeds relatief laag, zich weer enigszins zal gaan

herstellen, hetgeen uiteindelijk een positief effect zal

hebben op de consumentenbestedingen.

Om de aantrekkelijkheid van het vastgoed echter te

kunnen beoordelen moet niet alleen naar macro-

economische ontwikkelingen worden gekeken, maar

ook naar het microniveau. Een accurate beoordeling

van het vastgoed is hierbij van vitaal belang. Op dit

punt bieden kleine, besloten vastgoedfondsen goede

mogelijkheden. Beleggers kunnen immers de locatie,

het vastgoed, de huurder(s) en de huurovereenkomsten

analyseren.

Hoewel het economisch klimaat tegenzit, blijven de

succesfactoren van winkelvastgoed onveranderd. De

belangrijkste zijn de locatie van het winkelobject en

het succes van de retailer. Andere succesfactoren zijn

de (economische) groei van het verzorgingsgebied en de

ontwikkeling van het inkomensniveau bij de consu-

menten. In toenemende mate is ook de demografie van

het verzorgingsgebied van belang.

3 . 4  B E L E G G E N  I N  N E D E R L A N D S  C O M M E R C I E E L  V A S T G O E D  
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Met betrekking tot het definiëren van het beleggings-

beleid hanteert het Fonds conservatieve uitgangspun-

ten en wordt er - in verband met de continuïteit - ge-

streefd naar kwaliteit en professionaliteit. Dit komt

onder meer tot uitdrukking in de kwaliteit van het vast-

goed.

Voor de verwerving van het vastgoed zijn voor Antea

Vastgoed Management B.V. de volgende uitgangspunten

van belang geweest:

1. courante objecten gelegen op eigen grond dan wel

op grond met een langjarig erfpachtcontract;

2. goede tot zeer goede staat van onderhoud;

3. goede bereikbaarheid;

4. goede tot zeer goede parkeergelegenheid;  

5. de objecten zijn volledig verhuurd aan kwalitatief

goede huurders en voor het grootste deel met lang-

jarige huurcontracten.

De tot op heden door Antea geplaatste fondsen betref-

fen investeringen in kantoor- en bedrijfspanden. Het

thans voorliggende fonds is een investering in winkel-

ruimte. Deze investering in winkelruimte is mede inge-

geven om een mogelijkheid tot risicospreiding te reali-

seren voor de beleggers in andere Antea-fonsen. Daar-

naast hebben winkelbeleggingen in het algemeen een

lager risicoprofiel dan kantoor- en bedrijfspanden.

Het vastgoed is getaxeerd door Nadorp Makelaars v.o.f.

gevestigd te Den Haag. Het taxatierapport ligt ter inza-

ge bij de Beherend Vennoot. De essentie van het taxa-

tieverslag staat vermeld in hoofdstuk 3.23 van dit pros-

pectus.

De door het Fonds aan te kopen vastgoed, gelegen op

ruim 36.600 m2 eigen grond, betreft:

6 winkelunits met een verhuurbaar oppervlakte van in

totaal 9.000 m2 VVO (Zuiderpoort 2, 4, 6, 8, 34 en 36-38)

en een aan Intratuin in erfpacht uitgegeven perceel

grond van circa 14.000 m2 (Zuiderpoort 20)

3 . 5 H E T  V A S T G O E D

D e  d o o r  h e t  F o n d s  a a n  t e  k o p e n  t w e e d e  f a s e  va n  w i n k e l c e n t r u m  Pa l a z z o
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Het vastgoed is gelegen op de woonwinkelboulevard

Palazzo aan de Zuiderpoort 2, 4, 6, 8, 20, 34 en 36-38 te

Lelystad. 

Op de woonboulevard Palazzo aan de Zuiderpoort zijn

allerlei winkels op het gebied van wonen, lifestyle en

doe-het-zelf te vinden. Alle grote ketens op dit gebied

zijn hier gevestigd, zoals Leen Bakker, Gamma, Praxis,

Intratuin, Kwantum en Trendhopper. 

Het is de enige woonboulevard in Lelystad. In totaal

omvat de woonwinkelboulevard Palazzo, exclusief het

tuincentrum, circa 33.000 m2 VVO aan winkelruimte.

Alle winkels zijn momenteel volledig verhuurd.

De locatie is een zogenaamde GDV-locatie (grootschali-

ge detailhandels voorziening). De opzet van Palazzo is

goed. De op het terrein aanwezige winkels zijn name-

lijk gebouwd in een ovaal met voldoende gratis par-

keerfaciliteiten gelegen op het middenterrein. Alle win-

kels zijn goed zichtbaar en prima aan te lopen.

Palazzo is gerealiseerd in twee fases. De eerste fase

bestaande uit circa 24.000 m2 VVO winkels is gebouwd

in 1999 en is eigendom van Herbel B.V. (van Herk Groep).

Antea Vastgoed Palazzo CV zal het nieuwste gedeelte

dat als tweede fase in 2005/2006 is gebouwd aankopen.

Het vastgoed wordt aangekocht van Vastgoed Ontwik-

kelingsmaatschappij Rozendaal CV te Duiven. Dit is een

niet aan de Initiatiefnemer gelieerde partij.

Het aan te kopen winkelvastgoed is gelegen op ruim

36.600 m2 eigen grond. Van de grond is circa 14.000 m2

in erfpacht uitgegeven aan Intratuin, op welke grond

het bedrijf zijn eigen opstallen heeft gerealiseerd.

De daarnaast op de grond gebouwde winkelruimte

betreft circa 9.000 m2 VVO, verdeeld over 2 bouwlagen.

De opstallen zijn gebouwd in 2005/2006 en verkeren in

een prima staat van onderhoud. 

De winkels zijn van een relatief hoogwaardige bouw-

kundige kwaliteit met goede voorzieningen. De winkels

op de etages zijn bijvoorbeeld te bereiken met roltrap-

pen en liften.

Het vastgoed is ten aanzien van de bouwkundige kwali-

teit recent geïnspecteerd door Ingenieursbureau Search

B.V. Deze heeft geen achterstallig onderhoud geconsta-

teerd en beoordeelt de staat van onderhoud als goed.
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Er worden aansprekende namen uit de architectuurwe-

reld gecontracteerd om Lelystad meer een eigen iden-

titeit en zelfvertrouwen te geven. Voorbeelden zijn het

Agoratheater en de Zilverpark-kade. 

Ook wordt de lange kuststrook langzamerhand een

onderdeel van de stad. Bataviahaven wordt een echte

havenkom en Bataviastad breidt zich uit richting het

water.

Lelystad heeft 4 grotere winkelkernen. Dit zijn in/nabij

het stadscentrum Lelycentre en de Gordiaan en buiten de

stad Batavia-stad (koopjesmarkt/outletstores) en Palazzo.

Een voordeel van Lelystad is de gunstige ligging en de

ruimtelijke inrichting. Lelystad ligt in het nog betrek-

kelijk nieuwe Flevoland en kent een relatief

schoon milieu. Lucht, water en bodem

zijn nog vrijwel onaangetast en de omge-

ving wordt voor een groot deel bepaald

door water, bossen en andere na-

tuurgebieden. De infrastructuur is

ruim en overzichtelijk. Lelystad, de

hoofdstad van de provincie Flevo-

polder, wil zich onderscheiden door

het milieu en de natuur te benadruk-

ken. Daardoor kiest zij, anders dan bij-

voorbeeld Almere, niet voor grootscha-

lige hoogbouw.

Qua werkgelegenheid werkt de ge-

meente Lelystad aan een aantal projec-

ten. De gemeente wil niet alleen het bevol-

kingsaantal laten toenemen, maar ook wordt

gestreefd naar een toename van de werkgele-

genheid tot circa 32.000 arbeidsplaatsen. Hierbij

is de uitbreiding van de luchthaven een van de belang-

rijkste peilers. Lelystad Airport heeft ambitieuze plan-

nen. Binnen enkele jaren zal het mogelijk zijn om met

een lijndienst naar diverse bestemmingen in Europa te

vliegen. Ook werkt de gemeente Lelystad aan een over-

slaghaven ter hoogte van de Flevocentrale ten noorden

van de stad.
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3 . 5 a L E L Y S T A D
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Lelystad heeft thans circa 75.000 inwoners en heeft vol-

gens de gemeente Lelystad de verwachting, mede ge-

zien de ontwikkeling van de woonwijk Warande, op ter-

mijn te groeien naar circa 100.000 inwoners. Een recente

bevolkingsprognose van het CBS voor Nederlandse ge-

meenten tot 2025 geeft aan, dat de Flevopolder naar

verwachting een van de sterkst groeiende regio's van

Nederland zal zijn.

Lelystad wil deze groei realiseren door zich meer en

meer te profileren als een aantrekkelijke woonstad met

vele attracties en natuur en werkgelegenheid. Dit in

plaats van slechts een woonstad voor forensen te zijn.

Ook wil men meer aansluiting zoeken met de Rand-

stad. Met name met Amsterdam, 

omdat ongeveer de helft 

van de beroepsbevolking 

in en om Amsterdam 

werkt. Het stadshart, 

dat stamt uit de 

jaren ‘80, werd 

volledig geher-

structureerd. 
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D e  g o e d e  b e r e i k b a a r h e i d  v a n  h e t  w i n k e l c e n t r u m  P a l a z z o

Lelystad is goed bereikbaar met de auto en openbaar

vervoer. Lelystad ligt aan de rijksweg A6. Sinds 1988 is

Lelystad aangesloten op het landelijke spoorwegnet als

eindpunt van de Flevolijn. De stad heeft één station,

namelijk Lelystad-Centrum. Rechtstreeks zijn Amster-

dam, Weesp, Almere en Schiphol te bereiken.

Lelystad Centrum is momenteel een tweesporig station.

Het zal worden uitgebreid naar 4 sporen in het kader

van de bouw van de Hanzelijn. Naar verwachting zal

deze lijn in 2012 in gebruik worden genomen. ProRail

bouwt sinds 2007 aan deze nieuwe spoorlijn tussen

Lelystad en Zwolle. Eind december 2012 duurt een

treinreis tussen beide steden slechts dertig minuten.

Het noorden en noordoosten van Nederland komen zo

in reistijd met de trein dichter bij de Randstad te lig-

gen, met een spilfunctie voor Lelystad.

Een tweede station, Lelystad-Zuid, staat al sinds 1988 in

de ruwbouw gereed. Het zal worden afgebouwd en in

gebruik genomen worden als Lelystad-Zuid bebouwd

gaat worden. Eind 2007 vond besluitvorming plaats over

deze woonwijk De Warande en het bijbehorende station

in de gemeenteraad. De nieuwe woonwijk De Warande

is gelegen in Lelystad-Zuid, feitelijk tegen het winkel-

centrum Palazzo aan. Deze ontwikkeling zal in de 

toekomst een positieve spin-off hebben op het winkel-

centrum.

Lelystad is derhalve een stad in ontwikkeling, waar niet

voor niets grote beleggers zoals VastNed Retail, Syntrus

Achmea, Delta Lloyd, Bouwfonds, BPF Bouwinvest, Free-

land en van Herk Groep in winkels investeren.
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Het Fonds zal door aankoop van het vastgoed de be-

staande huurovereenkomsten overnemen en het erf-

pachtscontract overnemen. In onderstaand schema zijn

de kerngegevens van de huur van de winkels en de erf-

pacht met Intratuin opgenomen. 

3 . 6  V E R H U U R A S P E C T E N

Van de huurders zijn er 4 uit de winkelformule top-100.

Het project is volledig verhuurd, voor een gemiddelde

resterende looptijd van circa 6,5 jaar. Zowel qua huur-

bedrag als looptijden is er een behoorlijke spreiding. De

huurprijzen zijn marktconform.

Inzake de aan Intratuin in erfpacht gegeven grond is

een eeuwigdurende erfpachtsovereenkomst gesloten.

Intratuin heeft om de 10 jaar na ingebruikname van de

grond de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindi-

gen. De door Intratuin gerealiseerde opstallen komen

dan aan de erfpachtgever te vervallen. De door Intra-

tuin te betalen canon wordt jaarlijks geïndexeerd, even-

als de huren van de winkels.

Adres Huurder Aantal m2 Huuropbrengst/ Expiratie-

VVO Canon datum

Zuiderpoort 2 Woontex Lelystad B.V. 1.085 g 97.848 01-02-2016

Zuiderpoort 4 Enjoy Lelystad B.V. 800 g 79.977 01-03-2017

Zuiderpoort 6 Jysk B.V. 1.426 g 128.519 15-07-2016

Zuiderpoort 8 Bever Zwerfsport B.V. 1.190 g 101.000 31-05-2014

Zuiderpoort 34 Kwantum Nederland B.V. 2.000 g 177.911 15-12-2016

Zuiderpoort 36-38 Trendhopper Palazzo B.V. 2.502 g 212.760 01-02-2020

Zuiderpoort 20 Europatuin Lelystad B.V. (Intratuin) g 207.511 01-11-2015

Totaal 9.003 g 1.005.526
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Huurders van de door Antea Vastgoed Palazzo CV aan te

kopen winkelruimtes in het winkelcentrum Palazzo te

Lelystad en de erfpachter van de grond zijn:

Europatuin Lelystad B.V. is de

Intratuinfranchisenemer In Lely-

stad. Intratuin heeft 54 vestigin-

gen in Nederland. Met een markt-

aandeel van 30% binnen de tuin-

centra is het bedrijf marktleider

in deze branche. Oorspronkelijk

bestond het Intratuin-merk al-

leen uit tuinartikelen, maar in-

middels is de collectie uitgebreid

met onder andere binnen- en bui-

tenplanten, tuinmeubelen, woon-

decoraties, diervoeders, grond-

producten en kerstartikelen.

3 . 7  H U U R D E R S

Woontex Lelystad B.V. is een

locale marktpartij, opgericht in

1983. Het bedrijf is gespeciali-

seerd in slaapkamerinrichting en

matrassen.

Enjoy (an active life) Lelystad B.V.

is een winkel op het gebied van

nordic walking, fietsen, scooters

en homefitness.

Jysk B.V. is onderdeel van een

Deens bedrijf dat is gespeciali-

seerd in slapen, wonen en baden/

badkamers. Het bedrijf bestaat

30 jaar en heeft wereldwijd 1.600

winkels. Jysk BV is sinds 2005 in

Nederland actief en heeft thans

33 winkels.

Bever Zwerfsport B.V. is met 29

filialen in Nederland de grootste

aanbieder van buitensportarti-

kelen. Het bedrijf bestaat sinds

1977.

Kwantum Nederland B.V. is in

de sector living met 102 woon-

warenhuizen de grootste winkel-

keten in woondecoratie in Neder-

land. Kwantum Nederland B.V. is

onderdeel van Macintosh Retail

Group.

Trendhopper Palazzo B.V. is een

Trendhoper XL, de nieuwste 

op-zet van deze winkelformule.

Trendhopper is actief op het ge-

bied van woninginrichting en

woonaccessoires. De huurder,

een franchisenemer, is gestart in

2009.

Op basis van de voorhanden informatie van gepubli-

ceerde jaarrekeningen, KvK-gegevens, Dun & Bradstreet

en het betalingsgedrag heeft de Initiatiefnemer de kwa-

liteit van de huurders nader geanalyseerd.

Het betalingsgedrag van de huurders is door BDO Audit

& Assurance B.V. aan de hand van de huurbetalingen

van de afgelopen jaren beoordeeld. Hierin zaten geen

onregelmatigheden.

Zeventig procent van de huurinkomsten van Antea

Vastgoed Palazzo CV wordt gegenereerd door huurders

met een Dun & Bradstreet-rating van 1 of 2. Kwantum

en Bever vallen in klasse 1, Europatuin Lelystad en

Trendhopper Palazzo in klasse 2. De overige huurders

hebben een rating van 3. 

Het Dun & Bradstreet-rating-systeem kent 4 klassen:

van klasse 1 (hoogste score) tot klasse 4 (laagste score) en

geeft de financiële kwaliteit van een onderneming aan.

In de klasse 3 vallen Jysk, Enjoy en Woontex. Dat Jysk in

deze klasse valt, wordt waarschijnlijk veroorzaakt door

het feit dat zij in 5 jaar tijd in Nederland 33 winkels

heeft geopend, hetgeen forse aanloopkosten heeft ver-

oorzaakt.
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Bij de bepaling van de investeringsbegroting zijn als belangrijkste uitgangspunten gehanteerd:

■ De objecten zijn geheel verhuurd

■ De verwervings- en  bijkomende kosten zijn voldoende gebudgetteerd

■ Alle bedragen aangaande de Vastgoedportefeuille zijn exclusief BTW 

■ Er is geopteerd voor met BTW-belaste verhuur 

■ Aan een tweetal huurders is een huurkorting verleend. 

Deze huurkorting neemt jaarlijks af en de periode van de huurkorting eindigt op 1 juni 2012 respectievelijk 

1 maart 2013. De bij de verwerving resterende huurkorting is door de verkoper volledig vergoed, zodat het Fonds

ter zake geen huurderving heeft.

Onderstaand de investeringsopzet voor de aankoop van het vastgoed en de oprichting van het Fonds. 

Benodigd voor de investering (in duizenden euro’s)

Aankoop vastgoed  g 12.580  

Overdrachtsbelasting* g 595  

Notariskosten g 25  

Makelaarskosten g -  

Afsluitprovisie g 25  

Taxatiekosten g 13  

Garantiekosten g 72

Selectie- en acquisitievergoeding g 415  

Structurerings- en advieskosten g 20  

Marketingkosten g 100  

Werkkapitaal g 5    

Investering totaal g 13.850 

Financiering g 8.750    

Eigen vermogen (in te brengen door commanditaire vennoten) g 5.100

* Over een deel van het aankoopbedrag is geen overdrachtsbelasting verschuldigd

3 . 8 I N V E S T E R I N G S B E G R O T I N G
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Volgens de prognose zal het Fonds een positief (exploi-

tatie)resultaat behalen. Dit resultaat wordt aangewend

voor uitkeringen aan de vennoten, alsmede ter aflos-

sing van de hypothecaire lening. De uitkering per par-

ticipatie betreft de periode vanaf de totstandkoming

van het Fonds tot en met de ontbinding van het Fonds. 

Het verwachte gemiddeld rendement bedraagt 11,2%

(enkelvoudig en vóór belasting). Het beleggingsbeleid

van het Fonds is gericht op het behalen van een zo hoog

mogelijke opbrengst uit de verhuur en de verkoop van

het vastgoed. 

Op basis van de IRR-methode bedraagt het rendement

10,1% op jaarbasis en vóór belasting. Het geprognosti-

ceerde gemiddeld uitkeerbare rendement na aflossing

bedraagt over de eerste acht jaar 7,8% (op jaarbasis,

enkelvoudig en vóór belasting).

Voor de prognose van de (vrije) cashflow zijn als belang-

rijkste uitgangspunten gehanteerd:

■ calculatie op basis van hele jaren;

■ calculatie op basis van acht jaar, vanaf 1 juli 2010;

■ een kapitaalinbreng door de commanditaire 

vennoten van g 5.100.000;

■ een hypothecaire lening van g 8.750.000 verstrekt

door ING Real Estate Finance N.V., met als zekerheid

een eerste hypotheekrecht;

■ gemiddelde financieringsrente van 4,4% 1);

■ verwerving van het vastgoed vindt kosten koper plaats;

■ de huur wordt op tijd en geheel voldaan;

■ er is gecalculeerd met een huurindexatie van 2% 

(op jaarbasis);

■ verkoop van het vastgoed na acht jaar op basis van

een rendement van 8,0% (kapitalisatiefactor: 12,5).

Dit is gelijk aan de aankoopfactor, hetgeen naar onze

mening gezien de kwaliteit en het type vastgoed een

verdedigbaar uitgangspunt is;

■ geprognosticeerde exploitatielasten inclusief onder-

houd van circa 9,0% over de jaarlijkse huurinkom-

sten exclusief de erfpachtscanon. Inzake de erfpacht

zijn er geen onderhoudskosten, aangezien de opstal-

3 . 9 R E N D E M E N T

len eigendom zijn van Intratuin. Hiermee rekening

houdend liggen de exploitatiekosten met circa 9,0%

op een marktconform niveau; 

■ positieve werking van het hefboomeffect (rentekos-

ten zijn lager dan de huuropbrengst).

1) Er is gerekend met een gemiddelde rente van 4,4% 
gedurende de horizon van 8 jaar. De rente op de hypo-
thecaire lening zal voor 75% van de lening gebaseerd wor-
den op 5-jaar fixe rente en voor 25% van de lening op 
3-maands Euribor met een marktconforme opslag. 
Het 5-jaar fixe tarief bedraagt thans circa 4,7% en de
rente op basis van Euribor bedraagt thans circa 2,95%.
Hiermee bedraagt de huidige rente gemiddeld 4,25%. 
Door gebruik te maken van deze rente-opzet, wordt het
renterisico van het fonds merendeels voor een langere 
termijn beperkt en wordt deels geprofiteerd van de 
huidige lage variabele korte rente.
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Het Fonds wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Het is

in beginsel de bedoeling de beleggingshorizon te beper-

ken tot 8 jaar. Indien de Beheerder de beleggingshori-

zon van het Fonds wil aanpassen, zal zij hierover de

Raad van Advies om goedkeuring vragen. Bij een posi-

tief advies zal de Beheerder samen met de Bewaarder

en de Beherend Vennoot het voorstel tot wijziging van

de beleggingshorizon voorleggen aan de vergadering

van vennoten. In principe wordt het vastgoed door

Antea Vastgoed Management B.V. verkocht, mits de ver-

koop op dat moment voor de participanten een bevre-

digend rendement oplevert. De geprognosticeerde kapi-

talisatiefactor bij verkoop is 12,5 en is gebaseerd op de

geschatte huurprijs in 2018. 

3 . 1 0  O N T B I N D I N G  V A N  H E T  F O N D S

Een voorstel tot verkoop wordt door de Beherend

Vennoot ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van

Advies van het Fonds waarna de vergadering van ven-

noten uiteindelijk een besluit neemt met volstrekte

meerderheid van alle stemmen die mogelijkerwijs door

alle vennoten zouden kunnen worden uitgebracht. Het

Fonds wordt ontbonden zodra het vastgoed is verkocht. 

Onderstaand schema laat een aantal scenario’s zien

met verschillende verkoopopbrengsten en de daaruit

resulterende rendementen voor de participanten.

Bij verkoopfactor BAR* Prijs Totale opbrengst ** Rendement***

11,43 8,75% 13.200 5.521 8,9%

11,76 8,50% 13.600 5.837 9,6%

12,12 8,25% 14.000 6.154 10,4%

12,50**** 8,00% 14.400 6.471 11,2%

12,90 7,75% 14.900 6.867 12,2%

13,33 7,50% 15.400 7.263 13,1%

13,79 7,25% 15.900 7.659 14,1%

* BAR = Bruto aanvangsrendement
** Na verkoopkosten, eventuele performancefee Beherend Vennoot (20%) en aflossing hypothecaire lening. Deze opbrengst wordt aan het einde van de looptijd van 

het fonds uitgekeerd aan participanten. Deze opbrengst is niet opgenomen in de in hoofdstuk 4.2 weergegeven geprognotiseerde cashflow, maar is wel verwerkt 
in de daarbij opgenomen rendementsberekening.

*** Enkelvoudig rendement na aftrek van kosten (exclusief emissiekosten)
**** Dit scenario is gehanteerd in de in hoofdstuk 4 opgenomen rendementsberekening.

Geprognosticeerde verkoopscenario’s (in duizenden euro’s)
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Het Fonds zal in aanvang een totaal bedrag van circa g 13.845.000 hebben geïnvesteerd (inclusief g 5.000 werkkapi-

taal). Dit bedrag bestaat uit de verwervingsprijs van g 12.580.000 verhoogd met overdrachtsbelasting en bijkomende

kosten. 

De totale investering zal voor g 8.750.000 hypothecair worden gefinancierd door ING Real Estate Finance N.V. Het 

overige deel, ter grootte van g 5.100.000 komt uit het eigen vermogen van Antea Vastgoed Palazzo CV. Dit betekent

dat 204 participaties, ieder groot g 25.000, worden uitgegeven. 

Ten behoeve van de financiering heeft de Initiatiefnemer het vastgoed laten taxeren door Nadorp Makelaars te Den

Haag. De taxatiewaarde bedraagt g 12.740.000 KK (onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat) en de executie-

waarde g 11.500.000.

De koopsom KK bedraagt g 12.580.000.

Het volledige taxatierapport alsmede de financieringsofferte liggen ter inzage bij de Initiatiefnemer.

3 . 1 1 F I N A N C I E R I N G

Bij de te verstrekken hypothecaire financiering zijn de volgende zaken van belang:

■ Taxatiewaarde g 12.740.000 (onderhandse verkoopwaarde KK in verhuurde staat)

■ Hypothecaire financiering (non-recourse) g 8.750.000

■ Geldverstrekker ING Real Estate Finance N.V.

■ Geldnemer Antea Vastgoed Palazzo N.V., voor zich en handelend als beherend 

vennoot van Antea Vastgoed Palazzo CV

■ Hypotheekgever Stichting Antea Vastgoed Palazzo

■ De rente op de hypothecaire lening zal voor 75% van de lening gebaseerd worden op 5-jaar fixe rente 

en voor 25% van de lening op 3-maands Euribor met een markt-

conforme opslag van 230 basispunten. Het 5-jaar fixe tarief 

bedraagt thans circa 4,7% en de rente op basis van Euribor bedraagt 

thans circa 2,95% ( inclusief genoemde opslag).

■ Rentebetaling per kwartaal achteraf

■ Aflossing getrapt, in het eerste jaar 1,0% en de volgende 4 jaren met 0,25% 

oplopend. Na 5 jaar wordt de aflossing onder andere aan de hand 

van de huursituatie en de marktomstandigheden in overleg met de 

financier nader bezien. In de prognose is vanaf jaar 6 gerekend met 

een gelijkblijvende aflossing van 2,0% per jaar.

■ Afsluitprovisie g 25.000

■ Zekerheden (belangrijkste) eerste bankhypotheek, eerste pandrecht op 

(bank)garanties en op alle rechten voortvloeiende uit de huur-

overeenkomsten. Hierdoor heeft ING Real Estate Finance N.V. in 

verhaal voorrang boven de participanten.
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A l g e m e e n

Deze fiscale paragraaf is opgesteld door BDO Accoun-

tants & Belastingadviseurs B.V. en geldt voor inwoners

van Nederland en voor degenen die - op grond van de

wettelijke fictie in de fiscale wetgeving - geacht worden

in Nederland te wonen en is gebaseerd op de stand van

de fiscale wetgeving en de jurisprudentie per 19 april

2010. Veranderingen in inzichten van de fiscus of in

wettelijke regelingen komen voor rekening en risico

van de participanten.

Na de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001

hebben de fiscale aspecten van een beleggingsproduct

minder aandacht gekregen. Dit neemt echter niet weg

dat de fiscale kwalificatie van de beleggingsresultaten

uit het Fonds van direct belang is voor het uiteindelijk

te realiseren rendement. 

Onderstaand volgt een korte uiteenzetting van de fisca-

le aspecten van deelname aan het Fonds. Daarbij wordt

ervan uitgegaan dat de participanten in Nederland

woonachtige natuurlijke personen zijn, die het aandeel

in het Fonds tot hun fiscale inkomen uit sparen en

beleggen in Box 3 kunnen rekenen.

Deze informatie is echter van algemene aard en geïnte-

resseerden die willen participeren in Antea Vastgoed

Palazzo CV wordt geadviseerd overleg te plegen met een

fiscaal adviseur over de effecten van deelname aan de

commanditaire vennootschap op hun persoonlijke posi-

tie.

I n k o m s t e n b e l a s t i n g a s p e c t e n  

Antea Vastgoed Palazzo CV wordt als een besloten com-

manditaire vennootschap aangemerkt. De Belasting-

dienst heeft dit standpunt schriftelijke bevestigd. Een

besloten commanditaire vennootschap wordt in fiscale zin

als transparant aangemerkt. Dit betekent dat het Fonds

niet zelfstandig belastingplichtig is voor de vennoot-

schapsbelasting. Het aandeel in het Fonds wordt daar-

entegen fiscaal direct toegerekend aan de participanten.

Het gevolg van de fiscale transparantie van het Fonds is

dat de gemiddelde waarde in het economische verkeer

van de participatie op 1 januari en 31 december van enig

jaar in beginsel tot de bezittingen in box 3 behoort van

de participant. Over de bezittingen minus de schulden

in box 3 is vermogensrendementsheffing verschuldigd.

Het heffingsvrije vermogen in 2010 is g 20.661 per be-

lastingplichtige en voor partners gezamenlijk g 41.322.

Dit wordt vermeerderd met een vrijstelling van g 2.762

per minderjarig kind. Voorzover het gemiddelde privé-

vermogen over 1 januari en 31 december van enig jaar

het heffingsvrije vermogen overtreft, wordt de vermo-

gensrendementsheffing berekend. 

De vermogensrendementsheffing betekent dat de par-

ticipanten in de inkomstenbelasting worden betrokken

voor een forfaitair rendement van 4% over de gemiddel-

de waarde in het economische verkeer van de partici-

patie. Het hanteren van een forfaitair rendement heeft

tot gevolg dat er niet geheven wordt over de reële op-

brengsten, ook als die hoger of lager zijn dan de ge-

noemde 4%. 

Met ingang van het jaar 2011 is voor de berekening van

de vermogensrendementsheffing in box 3 niet langer de

gemiddelde waarde in het economische verkeer van de

participatie op 1 januari en 31 december van enig jaar

van belang, maar is er nog slechts 1 peildatum, te we-

ten 1 januari van enig jaar. Het forfaitaire rendement

wordt dan berekend over de waarde op 1 januari van

enig jaar.

Over het forfaitaire rendement van 4% is 30% inkom-

stenbelasting verschuldigd. Per saldo wordt over de

gemiddelde waarde van de participatie - eventueel na

aftrek van de daarop betrekking hebbende schulden -

1,2% inkomstenbelasting geheven. Daar staat tegenover

dat er geen ruimte meer is voor een aftrek van kosten,

zoals financieringsrente. De Belastingdienst heeft in-

middels schriftelijk bevestigd dat de forfaitaire rende-

mentsheffing (box 3) van toepassing is voor de particu-

liere participanten in het Fonds. 

3 . 1 2  F I S C A L E  A S P E C T E N



D e e l  3

31

V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g

Een besloten commanditaire vennootschap, zoals het

Fonds, is niet onderworpen aan vennootschapsbelas-

ting.

Indien een aan de Nederlandse vennootschapsbelasting

onderworpen rechtspersoon participeert in het Fonds,

wordt het totale beleggingsresultaat van de participant

aan de heffing van de vennootschapsbelasting onder-

worpen.

O m z e t -  e n  o v e r d r a c h t s b e l a s t i n g  

Het Fonds zal, als verhuurder van onroerende zaken,

als ondernemer worden aangemerkt in de zin van de

Wet op de omzetbelasting 1968. Als gevolg van de BTW-

belaste verhuur van het vastgoed te Lelystad kan het

Fonds de aan die belaste verhuur gerelateerde BTW, die

aan haar in rekening is gebracht, in aftrek brengen als

voorbelasting. 

Bij de verkrijging van het vastgoed is het Fonds over-

drachtsbelasting verschuldigd. Gelet op een uitspraak

van de Hoge Raad (15 oktober 2004), is het pleitbaar dat

tussentijdse verkrijgingen of overdracht van participa-

ties in het Fonds niet belast zijn met 6% overdrachtsbe-

lasting, tenzij de verkrijger als gevolg hiervan een derde

of meer* belang in het Fonds heeft. Volledig zeker is dit

evenwel niet, daar deze uitspraak betrekking had op

een maatschap en niet op een commanditaire vennoot-

schap. De overeenkomsten tussen beide rechtsvormen

zijn echter van dien aard dat de fiscale behandeling op

dit vlak waarschijnlijk gelijkwaardig zal zijn. Overigens

is momenteel een wetsvoorstel tot het wijzigen van het

personenvennootschapsrecht (Invoeringswet titel 7.13

Burgerlijk Wetboek) in behandeling. Wanneer dat wets-

voorstel naar de huidige stand ongewijzigd wordt inge-

voerd, zal het op grond van overgangsrecht onder voor-

waarden mogelijk zijn om bovenstaande behandeling

van overdrachten voor de overdrachtsbelasting te conti-

nueren. Het definitieve wetsvoorstel en de gevolgen van

de aangekondigde wetswijzigingen moeten echter wor-

den afgewacht. Een nieuwe commanditaire vennoot

wordt aangeraden te overleggen met een fiscaal advi-

seur. 

S u c c e s s i e -  e n  s c h e n k i n g s r e c h t

In geval van overlijden van een participant (natuurlijk

persoon) of van schenking door een participant (natuur-

lijk persoon) van zijn participatie(s), wordt de partici-

patie in de heffing van het Nederlands successie- of

schenkingsrecht betrokken tegen de waarde in het eco-

nomische verkeer. Eventueel verschuldigde overdrachts-

belasting bij schenking wordt onder voorwaarden ver-

rekend met het schenkingsrecht. De hoogte van het

tarief en de eventuele toepassing van een vrijstelling

hangt onder andere af van de mate van verwantschap

tussen de participant en de verkrijger(s). Neem hiervoor

contact op met uw belastingadviseur of accountant.

De hierboven beschreven fiscale gevolgen beogen slechts

een algemeen kader te schetsen. Individuele situaties

dienen door de participanten met de eigen fiscale advi-

seur of met BDO Accountants & Adviseurs B.V. te wor-

den afgestemd.

* al dan niet samen met de echtgeno(o)t(e), de bloed- en aanverwanten in 
rechte linie en in de tweede graad van de zijlinie of een verbonden 
lichaam, voor tenminste een derde gedeelte en al dan niet samen met de 
echtgeno(o)t(e) die voor meer dan 7% belang heeft in het lichaam.”
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Er bestaan diverse structuren die het beleggen in vast-

goed voor de particuliere belegger aantrekkelijk ma-

ken. Eén daarvan is de commanditaire vennootschap.

Deze commanditaire vennootschap is een samenwer-

kingsverband tussen ten minste één commanditaire

vennoot en één of meer beherende vennoten met als

doel het gezamenlijk beleggen in een vastgoedporte-

feuille. 

De onderlinge afspraken tussen de participanten zijn

vastgelegd in de Overeenkomst van commanditaire ven-

nootschap, waarvan de volledige (ontwerp)tekst is opge-

nomen als Deel 5.1 van dit prospectus. 

De besloten commanditaire vennootschap wordt aan-

gegaan bij authentieke of onderhandse akte. Statutair

wordt vastgelegd voor welke besluiten de beherend ven-

noot vooraf toestemming nodig heeft van de vergade-

ring van vennoten.

Toetreding van nieuwe vennoten of overdracht van par-

ticipaties kan uitsluitend plaatsvinden met toestem-

ming van alle vennoten. Na totstandkoming van het

Fonds zullen geen nieuwe participaties worden uitge-

geven. Bij tussentijds overlijden van een participant

kunnen de erfgenamen de participatie in het Fonds

voortzetten. 

3 . 1 3 J U R I D I S C H E  A S P E C T E N

Een commanditaire vennoot mag geen beheershande-

lingen verrichten, op straffe van hoofdelijke aansprake-

lijkheid. Een commanditaire vennoot deelt in de resul-

taten maar is voor de verliezen slechts aansprakelijk tot

het bedrag van het door deze vennoot ingebrachte com-

manditaire kapitaal.

Antea Vastgoed Palazzo C.V. wordt aangegaan voor on-

bepaalde tijd, echter na vervreemding van de vastgoed-

portefeuille wordt het Fonds beëindigd. Iedere partici-

pant neemt deel in eenheden van g 25.000 (exclusief 3%

emissiekosten) met een minimumdeelname van 2 par-

ticipaties (g 50.000). Een participatie is de eenheid

waarin de mate van gerechtigdheid van iedere vennoot

in het vermogen van en het stemrecht in het Fonds

wordt uitgedrukt. 

De vennoten in het Fonds zijn gerechtigd tot de resul-

taten en de (stille) reserves van het Fonds. Het vermo-

gen van het Fonds wordt in hoofdzaak gevormd door de

waarde van het vastgoed. 

Opgemerkt dient te worden dat het risico bestaat dat

door gewijzigde inzichten, besluiten van de vergade-

ring van vennoten, jurisprudentie of wetgeving de posi-

tie van de commanditaire vennoten kan wijzigen. Dit

zou mogelijk juridische, fiscale en/of financiële conse-

quenties voor de participanten kunnen hebben. 

De Beherend Vennoot laat zich bij de uitvoering van

haar taken bijstaan door de Beheerder, onder meer ten

aanzien van beleidsbeslissingen, het beheer van het

vastgoed, de administratie van het Fonds en het infor-

meren van de beleggers.
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■ het in het belang van de participanten voeren van

het dagelijks beheer over het Fonds;

■ het verstrekken van periodieke rapportage aan de

vennoten;

■ het voeren van de boekhouding en administratie

van het Fonds, de Bewaarder en de Beherend

Vennoot;

■ het opstellen van de begroting en de liquiditeits-

prognose van het Fonds evenals van het vastgoed;

■ het voorbereiden van het beleid met betrekking tot

het Fonds;

■ het uitvoeren van besluiten die door de vergadering

van commanditaire vennoten zijn goedgekeurd.

De Beherend Vennoot zal zich bij de uitvoering van deze

taken laten bijstaan door de Beheerder van het Fonds. 

Als beherend vennoot zal Antea Vastgoed Palazzo B.V.

optreden. De directie van deze vennootschap bestaat

uit Lekkerkerk Asset Management B.V. en Antea Parti-

cipaties Management B.V.

De jaarrekeningen van de Beherend Vennoot zullen

worden gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel. De

statuten van de Beherend Vennoot zijn opgenomen in

Deel 5.4.

De taken van de Beherend Vennoot en van de Beheerder

zijn nader omschreven in de Overeenkomst ter zake van

de administratie, het beheer, de bewaring en het

management van Antea Vastgoed Palazzo CV en haar

activa (Deel 5.5 van dit prospectus) en bestaan onder

meer uit:

3 . 1 4  B E H E R E N D  V E N N O O T
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Als beheerder van het Fonds zal Antea Vastgoed

Management B.V. optreden. De directie van deze ven-

nootschap bestaat uit Antea Participaties Management

B.V. en de heer drs. C.G. Lekkerkerk via Lekkerkerk Asset

Management B.V.

Bestuurder van Antea Participaties Management B.V. 

is Trebor Asset Management B.V. waarvan de heer 

drs. R. De Boeck directeur is. Beknopte curricula vitae

zijn als Deel 6 van dit prospectus opgenomen.

De Beheerder zal zorgdragen voor een zorgvuldig (dage-

lijks) beheer en een commercieel verantwoorde exploi-

tatie van het Antea Vastgoed Palazzo CV.

Daarnaast zal de Beheerder de contacten met partici-

panten onderhouden, zorgdragen voor een juiste en tij-

dige informatievoorziening, verantwoording afleggen

aan de Bewaarder en aan het Fonds, een door de

accountant te controleren jaarrekening opstellen en de

jaarlijkse vergadering van vennoten bijeenroepen. 

Een deel van deze taken wordt door de Beherend Ven-

noot, onder verantwoordelijkheid van de Beheerder,

uitgevoerd. De taken van de Beheerder en de Beherend

Vennoot zijn nader omschreven in de Overeenkomst ter

zake van de administratie, het beheer, de bewaring en

het management van Antea Vastgoed Palazzo CV en

haar activa.

De Beheerder voert thans het beheer over Antea

Vastgoed Utrecht CV, Antea Vastgoed Dordrecht CV,

Antea Vastgoed Amersfoort-Tilburg CV, Antea Vastgoed

Eindhoven CV en Antea Vastgoed Rotterdam-Gorin-

chem CV. De Beheerder behoudt zich het recht voor om

in de toekomst andere beleggingsinstellingen en/of

(beleggings)fondsen te initiëren en daarover het beheer

te voeren. 

3 . 1 5  B E H E E R D E R
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accountant van het Fonds, worden gecontroleerd. De

Bewaarder zal de bewaring van het Fonds niet delege-

ren.

De jaarrekeningen opgesteld door de Beheerder zullen,

na vaststelling door het bestuur van de Bewaarder, voor

de participanten bij de Beheerder ter inzage liggen.

Alle verplichtingen die voor de Bewaarder voortvloeien

uit het Fonds alsmede alle gemaakte en te maken

kosten komen voor rekening en risico van het Fonds.

Dit is in overeenstemming met hetgeen is bepaald in de

Overeenkomst ter zake van de administratie, het

beheer, de bewaring en het management van Antea

Vastgoed Palazzo CV en haar activa (Deel 5.5 van dit

prospectus).

De volledige tekst van de statuten van de Bewaarder is

opgenomen als Deel 5.2.

3 . 1 6  B E W A A R D E R

Stichting Antea Vastgoed Palazzo zal als bewaarder van

het Fonds optreden. 

De Bewaarder wordt vertegenwoordigd door TMF

Management B.V. ingeschreven bij de Kamers van Koop-

handel onder nummer 33203015 De dagelijkse werk-

zaamheden van TMF Management B.V. bestaan uit het

voeren van beheer over vennootschappen en het uitoe-

fenen van de bewaarfunctie over beleggingsinstellin-

gen en andere fondsen. TMF Management B.V. maakt

deel uit van TMF Groep, een internationaal opererende

onafhankelijke financiële dienstengroep, welke een

breed dienstenpakket aanbiedt aan (inter)nationale be-

drijven, institutionele beleggers en vermogende parti-

culieren.

De Bewaarder, statutair te vestigen te Den Haag en kan-

toorhoudende ten kantore van TMF Groep, zal voor 

1 juli 2010 worden opgericht. Het boekjaar is gelijk aan

het kalenderjaar en de jaarrekeningen zullen door de
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Gekozen is het Fonds op te richten voor onbepaalde

tijd. Initiatiefnemer houdt echter rekening met een

beleggingshorizon van 8 jaar waarbij opgemerkt dient

te worden dat het Fonds wordt beëindigd nadat de ge-

hele vastgoedportefeuille is verkocht. 

Het Fonds is fiscaal transparant als het een besloten

karakter heeft. Het besloten karakter komt tot uitdruk-

king in het niet vrij verhandelbaar zijn van de partici-

paties. Dit wil zeggen dat participaties slechts ver-

vreemdbaar zijn met toestemming van alle vennoten.

Dit geldt ook voor indirect gehouden participaties, bij-

voorbeeld via een rechtspersoon. In het Besluit van de

Staatssecretaris van 11 januari 2007 is de toestemmings-

regelgeving versoepeld. De toestemming hoeft niet meer

actief te worden verleend. Indien voor een toetreding of

een vervanging aan alle vennoten schriftelijk toestem-

ming is gevraagd en die toestemming niet binnen vier

weken wordt geweigerd, mag er van worden uitgegaan

dat de toestemming unaniem is verleend. De genoemde

termijn gaat lopen op de dag na die waarop aan alle

participanten schriftelijk toestemming is gevraagd.

Aan beleggers die hun participatie(s) tussentijds wen-

sen te vervreemden, zullen de Beherend Vennoot, de

Bewaarder en de Beheerder naar beste vermogen, over-

eenkomstig de Overeenkomst van commanditaire ven-

nootschap, hun medewerking verlenen bij de totstand-

koming van de gewenste transactie. Alle kosten en

belastingen van deze vervreemding komen voor reke-

ning en risico van de vervreemder en/of de verkrijger

van deze participaties. 

Bij overlijden van een participant kunnen de erfgena-

men de participatie in Antea Vastgoed Palazzo CV voort-

zetten, mits het gehele door erflater gestorte bedrag in

het Fonds achterblijft. In dat geval blijven zij, overeen-

komstig de rechten van de overleden participant, in het

Fonds gerechtigd. 

Voor de uittredingsprocedure en de procedure voor

opheffing en vereffening van het Fonds wordt verwezen

naar de ontwerptekst die is opgenomen in Deel 5.1 van

dit prospectus.
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Met de kosten van externe adviseurs, het Fonds (regu-

liere kosten en die van de totstandkoming) en de Be-

waarder is bij de bepaling van de geprognosticeerde cash-

flow rekening gehouden. Deze kosten en de kosten in

de investeringsbegroting zijn prognoses en eventuele

meer- en minderkosten komen voor rekening en risico

van het Fonds (met uitzondering van de marketing-

kosten). De werkelijke uitkomsten zullen waarschijnlijk

afwijken van de prognose, aangezien de veronderstelde

gebeurtenissen zich veelal niet op gelijke wijze zullen

voordoen als hier is aangenomen. De afwijkingen kun-

nen van materieel belang zijn.

Voor rekening van het Fonds komen de specifiek eigen

kosten van Antea Vastgoed Palazzo CV, zoals de oprich-

tingskosten, kosten van registraties, lidmaatschappen

en vergunningen, de kosten van de externe accountant,

de kosten van juridische en fiscale adviezen, kosten ver-

band houdende met vergaderingen van Antea Vastgoed

Palazzo CV, de kosten van de Bewaarder, de kosten 

van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, de

kosten of vergoedingen betaald aan derden, voor zover

betrekking hebbend op potentiële of gerealiseerde aan-

of verkopen van vastgoed. Dit betreft met name de kos-

ten van adviesbureaus, consultants, accountants, fisca-

listen en juristen, welke door Antea Vastgoed Manage-

ment B.V. worden ingeschakeld bij transacties of bij het

beheer, alsook eventuele fees betaald aan derden.   

De kosten verbonden aan de verwerving van het vast-

goed komen voor rekening van het Fonds. Deze kosten

zijn nader omschreven in de “Investeringsbegroting”.

De eenmalige selectie- en acquisitievergoeding ad 

g 415.000 (exclusief BTW), zijnde circa 3% van het totaal

van de investeringsbegroting, komt ten gunste van de

Initiatiefnemer ter dekking van de werkzaamheden ter

zake van de selectie, het due diligence, voeren van

onderhandelingen, kosten van externe deskundigen,

uitvoeren van inspecties, uitwerken van de propositie,

het arrangeren van de financiering alsmede het uit-

werken van diverse overeenkomsten.  

Conform de Overeenkomst ter zake van de administra-

tie, het beheer, de bewaring en het management van

Antea Vastgoed Palazzo CV en haar activa (Deel 5.5 van

dit prospectus) bedraagt de vergoeding van het Fonds-

beheer 5% van de totale geïncasseerde huurinkomsten

van het Fonds. Deze vergoeding komt toe aan Antea

Vastgoed Management B.V.  De beheervergoeding dient

om de volgende kosten te dekken: beloning van het

management van Antea Vastgoed Management B.V.,

huisvestings- en inventariskosten, administratiekosten,

kosten van programmatuur, interne kosten van acqui-

sitie, beheer en verkoop van vastgoed en de kosten van

informatieverschaffing aan participanten. De beheer-

vergoeding is een vergoeding voor Antea Vastgoed

Management B.V. voor het commercieel, technisch en

financieel/administratief beheer over Antea Vastgoed

Palazzo CV.

Om de belangen van de vennoten en de Beherend

Vennoot parallel te laten lopen, is er een performance-

fee uitgewerkt waarbij de Beherend Vennoot gerechtigd

is tot een performancefee van 20% van de meerop-

brengst van het vastgoed. Deze meeropbrengst is het

positieve verschil tussen de werkelijke verkoopop-

brengst van de gehele Vastgoedportefeuille (na ver-

koopkosten) en het totaal van de verwervingskosten van

de Vastgoedportefeuille ad g 13.175.000, zijnde de aan-

koopsom vermeerderd met de overdrachtsbelasting

(vermeerderd met de eventueel toekomstig te activeren

uitgaven uit hoofde van investeringen in de Vastgoed-

portefeuille). De performancefee is door het Fonds ver-

schuldigd na verkoop en levering van de gehele vast-

goedportefeuille. 

De begrote jaarlijkse exploitatiekosten – uitgedrukt in

een percentage van de jaarlijkse huurprognose exclu-

sief de erfpachtscanon – bestaan onder meer uit: verze-

keringen (1,0%), onroerende zaakbelasting (1,5%),

onderhoud (5,0%) en diverse externe kosten (1,5%).

3 . 1 8  K O S T E N



Voor de plaatsing van het kapitaal van het Fonds en de

garantie voor afname van het vastgoed, zijn garantie-

kosten verschuldigd ter hoogte van g 72.000. Deze ga-

rantie houdt in dat de plaatsing van het kapitaal en

daarmee de afname van het vastgoed is gegarandeerd

door derden, welke partijen niet zijn gelieerd aan de

Initiatiefnemer. De vergoeding voor deze garantie

bedraagt circa 1,4% van het Eigen vermogen.

De kosten van de Bewaarder, vermeld onder fonds-

kosten, bedragen g 5.000 (exclusief BTW) per jaar. Deze

kosten worden jaarlijks geïndexeerd (CPI-alle huishou-

dens (2000=100)), voor het eerst 1 jaar na ondertekening

van de overeenkomst.

De marketingkosten voor de plaatsing van het Fonds

bedragen g 100.000 (exclusief BTW). Kostenoverschrij-

dingen en -besparingen met betrekking tot deze mar-

D e e l  3

38

ketingkosten komen voor risico en rekening van de

Initiatiefnemer. 

Over het bedrag van de deelname is de participant 3%

emissiekosten verschuldigd. Het totaal van de emissie-

kosten bedraagt g 153.000. Deze emissiekosten komen

ten gunste van Antea Vastgoed Management B.V. en

eventuele partijen die zorgdragen voor de plaatsing van

de participaties in het Fonds. Deze kosten zijn niet

opgenomen in de investeringsbegroting en de rende-

mentsberekening.

De kosten van de Raad van Advies komen voor rekening

en risico van Antea Vastgoed Management B.V.

Tenzij anders vermeld zijn alle kosten en vergoedingen

exclusief eventueel verschuldigde BTW.
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Het boekjaar van het Fonds is gelijk aan het kalender-

jaar. Het eerste boekjaar zal eindigen op 31 december

2011. Vóór 1 maart van ieder jaar maakt de Beherend

Vennoot een verslag op over het verstreken boekjaar

van het Fonds. 

Het verslag over het boekjaar 2011 (verlengd boekjaar)

alsmede de jaarverslagen nadien zullen worden voor-

zien van een accountantsverklaring en zullen aan iede-

re participant worden verstrekt. De vaststelling van de

jaarrekening van het Fonds geschiedt door de vergade-

ring van vennoten.

Na afloop van ieder kalenderjaar zal de Beherend Ven-

noot ervoor zorgdragen dat alle participanten de voor

de belastingaangifte benodigde gegevens ontvangen.

Hiertoe wordt jaarlijks een fiscaal overzicht voor de

aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbe-

lasting opgesteld. De kosten hiervan maken deel uit van

de Fondskosten. 

Vóór 1 september van ieder jaar maakt de Beherend

Vennoot een verslag op over de eerste helft van het

boekjaar. Ook dit verslag wordt aan iedere participant

ter beschikking gesteld. 

De jaarrekening zal worden opgesteld met inachtne-

ming van de wettelijke vereisten en op basis van in

Nederland algemeen aanvaarde waarderingsgrondsla-

gen. De onroerende zaken zullen worden gewaardeerd

tegen historische kostprijs. Tussentijdse commerciële

waardering van de onroerende zaken kan op verzoek

van de vergadering van vennoten of op verzoek van de

Raad van Advies van het Fonds geschieden. De andere

activa zullen worden gewaardeerd tegen de waarde in

het economisch verkeer.

Ten minste éénmaal per jaar vindt een vergadering van

vennoten plaats waarin door de Beherend Vennoot en de

Beheerder rekening en verantwoording wordt afgelegd.
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Door het risicodragende karakter van deze investering

is het niet aan te raden dat een participant deelneemt

die zich niet kan permitteren zijn deelnamebedrag

geheel of gedeeltelijk te verliezen. Iedere participant

dient te onderzoeken of hij/zij voldoet aan het hieron-

der aangegeven cliëntenprofiel. 

Iedere participant in dit Fonds dient, naar de mening

van de directie van Antea Vastgoed Management B.V.,

bewust te zijn van de navolgende criteria:

■ u dient kennis te hebben genomen van de volledige

tekst van dit prospectus;

■ het betreft een risicodragende maar defensieve

investering;

■ het Fonds investeert (in)direct door het verwerven

een winkelproject gelegen op de woonwinkelboule-

vard Palazzo aan de Zuiderpoort 2, 4, 6, 8, 20, 34 en

36-38 te Lelystad;
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■ aangeraden wordt niet met vreemd vermogen deel

te nemen in het eigen vermogen van het Fonds;

■ u dient voldoende liquiditeit aan te houden om op

de (middel)lange termijn te kunnen blijven voldoen

aan uw (financiële) verplichtingen (inclusief onvoor-

ziene uitgaven);

■ in het geval dat de opbrengst lager is dan verwacht

moet u dit kunnen compenseren met uw vermogen

en/of andere inkomsten;

■ het Fonds is voor onbepaalde tijd opgericht en de

investeringshorizon bedraagt thans circa 8 jaar, dus

het betreft hier een (middel)lange termijn beleg-

ging;

■ waarom belegt u (bijvoorbeeld: extra inkomen, ver-

mogensopbouw, voldoen van toekomstige uitgaven,

oudedagsvoorziening etc.);

■ de rol van deze participaties in uw totale beleg-

gingsportefeuille.
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Verantwoordelijk voor dit prospectus is Antea Vastgoed

Management B.V. Voor zover aan de directieleden van

deze vennootschap redelijkerwijs bekend had kunnen

zijn, verklaren zij dat de gegevens in dit prospectus in

overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat

geen gegevens zijn weggelaten waarvan vermelding de

strekking van het prospectus zou wijzigen.

Slechts de inhoud van dit prospectus is bindend. Op het

prospectus is het Nederlands recht van toepassing. Tot

het moment dat het Fonds totstandkomt, kunnen poten-

tiële beleggers generlei recht aan dit prospectus ontlenen.

De afgifte en verspreiding van dit prospectus kunnen in

bepaalde rechtsgebieden onderworpen zijn aan (wette-

lijke) beperkingen. Dit prospectus is geen aanbod van,

of een uitnodiging tot aankoop van enig effect in die

rechtsgebieden. Iedere schending hiervan komt voor

rekening en risico van de desbetreffende participant.

Nadrukkelijk zij vermeld dat aan deelname in Antea

Vastgoed Palazzo CV financiële risico’s zijn verbonden.

Mogelijke participanten dienen daarom goede nota te

nemen van de volledige inhoud van dit prospectus.

Potentiële investeerders wordt aangeraden hun eventu-

ele deelname zorgvuldig te beoordelen op haar risico-

profiel en te beschouwen als onderdeel van een totale

beleggingsstrategie.

Analyses, berekeningen, commentaren, prognoses en

aanbevelingen worden in dit prospectus verstrekt om

(potentiële) participanten behulpzaam te zijn, maar

vormen geen garantie voor het geprognosticeerde ren-

dement. 

Antea Vastgoed Management B.V., haar directie, adviseurs,

en andere bij de vennootschap en/of het Fonds betrok-

kenen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe

of indirecte verliezen die zouden kunnen ontstaan ten-

gevolge van een belegging in Antea Vastgoed Palazzo CV.

Antea Vastgoed Management B.V. heeft zich doen advi-

seren door de in dit prospectus genoemde adviseurs. De

verantwoordelijkheid van die adviseurs is beperkt tot

het terrein van hun expertise en tot het onderwerp van

hun advies. De adviseurs kunnen slechts tegenover

Antea Vastgoed Management B.V. aansprakelijk zijn. 

Eventueel van een derde afkomstige informatie die is

opgenomen in dit prospectus is correct weergegeven en,

voor zover Antea Vastgoed Palazzo B.V. weet en heeft kun-

nen opmaken uit de door de betrokken derde gepubli-

ceerde informatie, zijn geen feiten weggelaten waar-

door de weergegeven informatie onjuist of misleidend

zou kunnen zijn. 

De Beheerder en de Beherend Vennoot zijn niet aan-

sprakelijk voor informatie verstrekt door derden aan-

gaande het Fonds en/of dit prospectus. Indien toch

informatie door anderen is verstrekt dan dient op der-

gelijke informatie niet te worden vertrouwd.

De Beheerder, de Beherend Vennoot en de Bewaarder

zullen zich houden aan de bepalingen van de Wet

bescherming persoonsgegevens. De persoonlijke gege-

vens van de (potentiële) participanten zullen niet aan

derden ter beschikking worden gesteld, behoudens

voor uitvoering van hetgeen in dit prospectus is opge-

nomen of indien er een wettelijk voorschrift van toe-

passing is. 

Voor zover Antea Vastgoed Palazzo CV daarvan op de

hoogte is, zijn er geen aandeelhouders of leden van de

bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen,

voornemens om op de aanbieding in te schrijven, noch

is iemand voornemens om voor meer dan vijf procent

op de aanbieding in te schrijven.

Voor zover Antea Vastgoed Palazzo B.V. daarvan op de

hoogte is, zijn er geen personen die rechtstreeks of

middellijk een belang in het kapitaal of stemrechten

van Antea Vastgoed Palazzo B.V. bezitten die krachtens

het Nederlands recht moeten worden aangemeld.
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Geen van de personen behorende tot bestuurs-, leiding-

gevende en toezichthoudende organen en de bedrijfs-

leiding hebben participaties in het Fonds of eventuele

opties op participaties in Antea Vastgoed Palazzo CV.

Aangezien het Fonds geen werknemers in dienst heeft

zijn er geen (arbeids)overeenkomsten gesloten tussen

de leden van de bestuurs-, leidinggevende en toezicht-

houdende organen en Antea Vastgoed Palazzo CV waar-

in voorzien is in het doen van uitkeringen bij beëindi-

ging van dienstverband.

Voor zover Antea Vastgoed Palazzo B.V. bekend is, is er

geen sprake van eventuele overheidsingrepen, rechtsza-

ken of arbitrages (met inbegrip van dergelijke procedu-

res) die, naar weten van Antea Vastgoed Palazzo B.V.,

hangend zijn of kunnen worden ingeleid welke een

invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent

verleden hebben gehad op de financiële positie of de

rentabiliteit van Antea Vastgoed Palazzo CV.

Gezien het gegeven dat Antea Vastgoed Palazzo CV nog

wordt opgericht en er geen sprake is van beursnotering

in het Fonds, past Antea Vastgoed Palazzo CV, omdat de

plicht hiertoe niet bestaat, de zogenaamde Corporate

Governance Code van Nederland niet toe.

Het Fonds is niet betrokken in rechtszaken of arbitra-

geprocedures en er heeft geen onderbreking van acti-

viteiten plaatsgevonden die van invloed kan zijn op

haar financiële positie. Het Fonds heeft geen investe-

ringen gedaan en neemt niet deel in het kapitaal van

een andere vennootschap. Het Fonds heeft thans geen

leningen, zakelijke of persoonlijke zekerheden verstrekt

en is geen schulden aangegaan.

De heer drs. C.G. Lekkerkerk - via Lekkerkerk Asset

Management B.V. - en de heer drs. R. De Boeck - via

Antea Participaties Management B.V. -  zijn bestuurders

van Antea Vastgoed Management B.V. en via deze ven-

nootschap van Antea Vastgoed Palazzo B.V. 

De onderlinge samenwerking en transacties tussen de

diverse vennootschappen worden uitgevoerd tegen

marktconforme voorwaarden. Het is echter niet uit te

sluiten dat in de toekomst deze samenwerking en/of

transacties zouden kunnen leiden tot mogelijke belangen-

verstrengeling. In dat geval zal de directie van Antea

Vastgoed Management B.V. dit voorleggen aan haar

Raad van Advies, de vergadering van vennoten en het

bestuur van Stichting Antea Vastgoed Palazzo alvorens

er door Antea Vastgoed Management B.V. een besluit zal

worden genomen. Bij iedere besluitvorming op dit punt

zal de directie van Antea Vastgoed Management B.V.

voor zover mogelijk handelen in het belang van Antea

Vastgoed Palazzo CV. 

Thans zijn er geen belangenconflicten van de bestuurs-,

leidinggevende en toezichthoudende organen en de

bedrijfsleiding. Het Fonds heeft thans geen werkne-

mers in dienst.

De data van storting (28 juni 2010) respectievelijk van

plaatsing (1 juli 2010) van de participaties zijn indica-

tief en kunnen vervroegd c.q. verlaat worden. In het

geval van vervroeging zal de Initiatiefnemer de partici-

panten ten minste veertien dagen van tevoren schrifte-

lijk informeren. 

De bij de geprognosticeerde cijfers (Deel 4 van dit prospec-

tus) gehanteerde aanvangsdatum van 1 juli 2010 kan wij-

zigen. Dit leidt ertoe dat de looptijd van het Fonds wordt

aangepast. Andere relevante data zullen niet wijzigen.

Zowel het onderzoeksrapport van de accountant als het

taxatieverslag van de taxateur zijn met instemming van

de betrokken partijen opgenomen in dit prospectus.

Deze informatie is door Antea Vastgoed Palazzo B.V. cor-

rect weergegeven en voor zover Antea Vastgoed Palazzo

B.V. weet en heeft kunnen opmaken uit door de betrok-

ken derde gepubliceerde informatie, zijn geen feiten

weggelaten waardoor de weergegeven informatie on-

juist of misleidend zou worden.
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Antea Vastgoed Palazzo CV is vrijgesteld voor de Wet op

het financieel toezicht (“Wft”) en staat niet onder toe-

zicht van de Autoriteit Financiële Markten. Ook is zij vrij-

gesteld voor goedkeuring van het prospectus op grond

van de Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement

en de Raad van 4 november 2003 (de zogenaamde “pros-

pectusrichtlijn”) en de verordening 809/ 2004.  

De volgende documenten liggen ter inzage op het kan-

toor van Antea Vastgoed Palazzo B.V.: de koopovereen-

komst van het door Antea Vastgoed Palazzo CV aan te

kopen vastgoed, het volledige taxatierapport, de huuro-

vereenkomsten, de financieringsofferte en het onder-

zoeksrapport van de accountant.

Het prospectus is per 14 mei 2010 verkrijgbaar en kan

schriftelijk of telefonisch aangevraagd worden bij de

Beherend Vennoot. 

Alle bedragen in het prospectus zijn vermeld in euro’s,

tenzij anders is aangegeven.

Den Haag, 14 mei 2010 

drs. C.G. Lekkerkerk*

drs. R. De Boeck**

* als bestuurder van Lekkerkerk Beheer B.V. zijnde 

bestuurder van Lekkerkerk Asset Management B.V. 

zijnde bestuurder van Antea Vastgoed Management B.V.

** als bestuurder van Trebor Asset Management B.V. zijnde 

bestuurder van Antea Participaties Management B.V. 

zijnde bestuurder van Antea Vastgoed Management B.V.



O p d r a c h t

Wij hebben de in dit prospectus (Deel 4) opgenomen

prognose van Antea Vastgoed Palazzo CV, te vestigen in

Den Haag, over de periode 1 juli 2010 tot en met 30 juni

2018 onderzocht. De prognose, met inbegrip van de ver-

onderstellingen waarop deze is gebaseerd, is opgesteld

onder verantwoordelijkheid van de Initiatiefnemer. Het

is onze verantwoordelijkheid een onderzoeksrapport

inzake de prognose te verstrekken. 

W e r k z a a m h e d e n

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in

Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrek-

king tot het onderzoek van toekomstgerichte financië-

le informatie, in hoofdzaak uit het inwinnen van

inlichtingen bij functionarissen van de vennootschap,

het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de

financiële gegevens en het vaststellen dat de veronder-

stellingen op de juiste wijze zijn verwerkt.

O o r d e e l

Op grond van ons onderzoek van de gegevens waarop

de veronderstellingen zijn gebaseerd, is ons niets geble-

ken op grond waarvan wij zouden moeten concluderen

dat de veronderstellingen geen redelijke basis vormen

voor de prognose. Voorts zijn wij van mening dat de

prognose op een juiste wijze op basis van de veronder-

stelling is opgesteld en toegelicht. In overeenstemming

met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen

voor financiële verslaggeving. 

De werkelijke uitkomsten zullen waarschijnlijk afwij-

ken van de prognose, aangezien de veronderstelde

gebeurtenissen zich veelal niet op gelijke wijze zullen

voordoen als hier is aangenomen en de afwijkingen van

materieel belang kunnen zijn.

Breda, 14 mei 2010

BDO Audit & Assurance B.V.

namens deze,

w.g. L.C. Augustijn RA
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Ondergetekende verklaart dat hij - noch het kantoor of

onderneming waarbij hij direct of indirect betrokken-

is, enig belang of betrokkenheid heeft bij de financie-

ring of de transactie van het getaxeerde object. Aldus

gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en weten-

schap.

Den Haag, 1 mei 2010

Ir. J.P.M.M. Lardinois

(register makelaar-taxateur)

Registratienummer BV01.20.501.5.0397

3 . 2 3  T A X A T I E V E R S L A G

Getaxeerde waarde van een vastgoedproject
gelegen op de woonwinkelboulevard aan de 

Zuiderpoort 2, 4, 6, 8, 20, 34 en 36-38 
te Lelystad

Rekening houdend met alle in dit rapport genoemde uitgangspunten 

en informatie zijn de volgende waarden bepaald. 

onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat

Y 12.740.000,00 

zegge: twaalfmiljoen zevenhonderdveertigduizend euro (kosten koper)

executiewaarde, in verhuurde staat

Y 11.500.000,00

zegge: elfmiljoen vijfhonderdduizend euro

T A X A T I E :



Het voor het Fonds benodigde eigen vermogen van 

g 5.100.000 zal worden verstrekt door de commanditai-

re vennoten. Iedere vennoot participeert met ten min-

ste 2 participaties (g 50.000). Er worden derhalve 204

participaties van g 25.000 (exclusief 3% emissiekosten)

uitgegeven. 

De inschrijving start op het moment van uitbrengen

van het prospectus en sluit op 23 juni 2010. Bij inschrij-

ving verbindt de inschrijver zich tot een maximaal aan-

tal participaties. 

Vennoten in Antea Vastgoed Palazzo CV kunnen zowel

natuurlijke als rechtspersonen zijn. Als los Deel 5.6 van

dit prospectus treft u een inschrijvingsformulier aan. U

kunt deelnemen door het volledig ingevulde inschrij-

vingsformulier met aanvullende stukken te sturen naar

het kantoor van Antea Vastgoed Management B.V.

Als natuurlijk persoon dient u een kopie van een geldig

legitimatiebewijs mee te sturen en een legalisatie-ver-

klaring van een notaris inzake de handtekening mee te

sturen.

Deelnemende rechtspersonen dienen een kopie van een

recent uittreksel uit de Kamers van Koophandel alsmede

een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de ver-

tegenwoordigende perso(o)n(en) mee te sturen en een

legalisatie-verklaring van een notaris inzake de handte-

kening.

N a  o n t va n g s t  va n  h e t  i n s c h r i j v i n g s -

f o r m u l i e r  i s  d e  p r o c e d u r e  a l s  v o l g t :

1. U ontvangt van Antea Vastgoed Management B.V.

een bevestiging van deelname, waarin de toewijzing

van de participaties is aangegeven. 

2. Met de bevestiging ontvangt u tevens het verzoek uw

deelnamebedrag op 28 juni 2010 (verwachting) te

storten op bankrekening 65.00.36.697 bij ING Bank,

ten name van Stichting Antea Vastgoed Palazzo

onder vermelding van het aantal participaties en de

naam van de participant. 

3. Na ontvangst van alle deelnamebedragen zal Van der

Stap Notarissen op 1 juli 2010 (verwachting) met uw

volmacht het Fonds tot stand brengen, de hypo-

theekakte(n) passeren en het vastgoed doen verwer-

ven. Uw persoonlijke aanwezigheid is daarbij niet

nodig.

4. Nadat het Fonds tot stand is gekomen, ontvangt u

binnen 2 maanden van Antea Vastgoed Management

B.V. een binder waarin onder meer afschriften van

de Overeenkomst van Commanditaire Vennoot-

schap, de hypotheekakte(n) en de overdrachtsakte

van de onroerende zaken zijn opgenomen. 

Antea Vastgoed Management B.V. behoudt zich het

recht voor inschrijvingen zonder opgaaf van redenen

geheel of gedeeltelijk niet in aanmerking te nemen.

Tevens kan Antea Vastgoed Management B.V. beslissen

het Fonds niet tot stand te brengen indien zich omstan-

digheden voordoen die een dergelijke beslissing zou-

den rechtvaardigen.

Toewijzing van participaties zal als volgt geschieden:

De participaties worden na ontvangst van het volledig

ingevulde inschrijvingsformulier (voorzien van de aan-

vullende documentatie) door Antea Vastgoed Manage-

ment B.V. in principe op volgorde van binnenkomst

toegewezen. 

Vo o r  n a d e r e  i n f o r m a t i e :

Antea Vastgoed Management B.V.

Stadhouderslaan 100

2517 JC Den Haag

Tel. 070–3115959 

Fax 070–3115950

E-mail: info@antea.nl

www.antea.nl
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4 . 1 V E R M O G E N S S T R U C T U U R

Aankoop vastgoed  g 12.580  

Overdrachtsbelasting* g 595  

Notariskosten g 25  

Makelaarskosten g -  

Afsluitprovisie g 25  

Taxatiekosten g 13  

Garantiekosten g 72

Selectie- en acquisitievergoeding g 415  

Structurerings- en advieskosten g 20  

Marketingkosten g 100  

Werkkapitaal g 5    

Investering totaal g 13.850 

Financiering g 8.750    

Eigen vermogen (in te brengen door commanditaire vennoten) g 5.100

* Over een deel van het aankoopbedrag is geen overdrachtsbelasting verschuldigd

BENODIGD VOOR DE INVESTERING ( in  duizenden euro’s )

Nb:  afrondingen in het rekenmodel kunnen leiden tot afwijkingen in de totalen. 
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

U I T W E R K I N G  P R O G N O S E
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4 . 2  G E P R O G N O S T I C E E R D E  C A S H F L O W 1 )  

(in duizenden euro’s, looptijd 8 jaar, op jaarbasis) 

Inkomsten Jaar 12) Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8  

Huuropbrengst 1.006 1.026 1.046 1.067 1.088 1.110 1.132 1.155

Leegstand3) 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %

Gecorrigeerde huur 980 1.000 1.020 1.040 1.061 1.082 1.104 1.126

Uitgaven Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8  

Rente 383 379 373 367 360 352 345 337

Exploitatiekosten vastgoed4) 70 72 73 75 76 78 79 81

Fondsbeheer 50 51 52 53 54 56 57 58

Fondskosten/onvoorzien 13 13 13 13 14 14 14 14

Totale lasten   516 515 512 509 504 499 495 490

Saldo van ink. en uitg. 464 485 508 532 557 583 609 636

Aanwending saldo van inkomsten en uitgaven  

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8  

Saldo van ink. en uitg. 464 485 508 532 557 583 609 636

Bancaire aflossing 88 109 131 153 175 175 175 175

Uitkering beleggers 377 376 377 379 382 408 434 4615)

Bij deelname g 50.000 g 3.692  g 3.686  g 3.693  g 3.713  g 3.745  g 4.001  g 4.259  g 4.522

Uitkeerbaar rendement per jaar 7,4 % 7,4 % 7,4 % 7,4 % 7,5 % 8,0 % 8,5 % 9,0 %

Gemiddeld uitkeerbaar rendement voor verkoop per jaar (enkelvoudig) 7,8 %

Gemiddeld totaal rendement (enkelvoudig) per jaar 11,2 %

IRR per jaar 10,1 %

1) De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De prognoses zijn exclusief emissiekosten.

De in dit prospectus genoemde verwachte rendementen zijn prognoses. De werkelijke resultaten kunnen hiervan afwijken.

2) Prognose jaar 1 ingaande 1-07-2010 en lopend tot 1-07-2011, rendementscalculaties op jaarbasis. Jaar 8 eindigt 1-07-2018. 

3) Hoewel er momenteel geen leegstand is, wordt er gerekend met een leegstand van 3% als reservering voor leegstand in de toekomst 

4) De exploitatiekosten bedragen circa 9 % (als percentage van de huur, exclusief BTW en exclusief de erfpachtscanon), bestaande uit: verzekeringen (1 %), OZB (1,5 % ),

onderhoud (5 % ) en diversen (1,5 %)

5) Deze uitkering wordt aan het eind van de looptijd verhoogd met de verkoopopbrengst van het vastgoed minus de eventuele verkoopkosten (1 %), de winstdeling voor 

de beheerder (20 %) en de restant bankschuld. Deze wordt als volgt ingeschat (x g 1.000), zie ook hoofdstuk 3.10:

Verkoopopbrengst (prognose) g 14.400 (12,5 x de jaarhuur)

Verkoopkosten (1 %) g 144

Winstdeling (20 %) g 216

Resteert voor uitkering g 14.040

Restant bankschuld g 7.569

Exit-uitkering g 6.471

Bij deelname met g 50.000 bedraagt deze exit-uitkering g 63.441.
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Aangaan commanditaire vennootschap
Antea Vastgoed Palazzo C.V.

Op **, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: 
mevrouw **, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
1. Antea Vastgoed Palazzo B.V., een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te ‘s-Gravenhage en 
kantoorhoudende te 2517 JC ‘s-Gravenhage op het adres
Stadhouderslaan 100, ingeschreven in het handelsregister
onder dossiernummer **;

2. a. **;
b. **;

3. Antea Vastgoed Management B.V., een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te ‘s-Gravenhage en
kantoorhoudende te 2517 JC ‘s-Gravenhage op het adres
Stadhouderslaan 100, ingeschreven in het handelsregister
onder dossiernummer 27259653; en

4. Stichting Antea Vastgoed Palazzo, een stichting, gevestigd te
‘s- Gravenhage en kantoorhoudende te 2517 JC ‘s-Gravenhage
op het adres Stadhouderslaan 100, ingeschreven in het han-
delsregister onder dossiernummer **.
De comparante, handelend als gemeld en overwegende dat:
a) de in artikel 1 opgenomen definities ook gelden voor de

considerans;
b) haar volmachtgevers de CV wensen aan te gaan als be-

doeld in artikel 19 Wetboek van Koophandel die zal optre-
den als beleggingsfonds;

c) hoewel (i) het verbod als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft
niet geldt voor de CV, (ii) de vrijstelling als bedoeld in arti-
kel 4:7 van de Wft op de CV van toepassing is en (iii) de
vrijstelling als genoemd in artikel 5:3 lid 1 Wft op de CV
van toepassing is, wil de CV zoveel mogelijk voldoen aan
het bepaalde in de Wft en zij derhalve gebruik wil maken
van de diensten van de Beheerder en de Bewaarder;

d) partijen hun afspraken ter zake in de Overeenkomst
schriftelijk wensen vast te leggen, verklaarde dat haar vol-
machtgevers bij dezen de CV aangaan en dat de CV wordt
geregeerd door de navolgende: Bepalingen.

Artikel 1.
Begripsbepalingen.
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de navolgende be-
grippen in deze overeenkomst de betekenis als hierna is bepaald:
■ Beheerder:

Antea Vastgoed Management B.V., voornoemd, welke Vennoot-
schap optreedt als beheerder van de CV in de zin van de Wft of
haar rechtsopvolger;

■ Beherend Vennoot:
Antea Vastgoed Palazzo B.V., voornoemd;

■ Bewaarder:
Stichting Antea Vastgoed Palazzo, voornoemd, welke stichting
optreedt als bewaarder van de CV in de zin van de Wft of haar
rechtsopvolger;

■ Commanditaire Vennoot: 
elke bij deze akte tot de CV toegetreden partij, die optreedt als
commanditaire vennoot van de CV, alsmede elke na het aan-
gaan van de CV bij separate overeenkomst van toetreding tot
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de CV toegetreden partij, die optreedt als commanditaire ven-
noot van de CV, alsmede elke Verkrijger, die voordat hij een of
meer Participaties verkreeg nog geen vennoot van de CV was;

■ CV: 
de commanditaire vennootschap waarop deze bepalingen
betrekking hebben;

■ Gedefungeerde Vennoot:
de Vennoot die heeft opgehouden Vennoot te zijn door een
van de oorzaken genoemd in artikel 23 lid 1, letters a tot en
met g;

■ Ondernemingsplan:
het ondernemingsplan van de CV, inclusief de begroting opge-
steld door de Beheerder en goedgekeurd door de Participan-
tenvergadering;

■ Overeenkomst:
de in deze akte neergelegde overeenkomst;

■ Overgebleven Vennoten:
de Vennoten, aan wie de opzegging als bedoeld in artikel 4,
leden 3 en 4, is geschied, respectievelijk de Vennoten ten aan-
zien van wie zich niet een gebeurtenis heeft voorgedaan, als
bedoeld in artikel 23 lid 1, letters b tot en met g, respectieve-
lijk de Vennoten te wiens aanzien artikel 7A:1684 van het
Burgerlijk Wetboek geen toepassing heeft gevonden;

■ Participatie:
een gedeelte groot vijfentwintigduizend euro (g 25.000,00) in
het commanditair kapitaal van de CV;

■ Participantenregister:
het register van Commanditaire Vennoten;

■ Participantenvergadering:
het orgaan van de CV dat wordt gevormd door Commanditaire
Vennoten dan wel de bijeenkomst van Commanditaire Ven-
noten;

■ Prospectus:
het prospectus van de CV dat algemeen verkrijgbaar is gesteld;
- Registergoederen: **, plaatselijk bekend ** te Lelystad, kada-
straal bekend gemeente **, sectie **, nummer **, groot ** are;

■ 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 ver-
zender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

■ Vennoot:
de Beherend Vennoot en ieder van de Commanditaire Ven-
noten;

■ Verkrijger:
de (rechts)persoon die een of meer Participaties verkrijgt van
de Verzoeker;

■ Verzoeker:
de Vennoot die een of meer Participaties wil overdragen;

■ Wetsvoorstel:
het wetsvoorstel tot vaststelling van titel 7.13 (Vennootschap)
van het Burgerlijk Wetboek;

■ Wft: 
Wet op het financieel toezicht, zoals deze van tijd tot tijd geldt
of de daarvoor in de plaats tredende wettelijke regeling. Tenzij
in de Overeenkomst anders blijkt of kennelijk anders is
bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het

5 . 1  O v e r e e n k o m s t  v a n  c o m m a n d i t a i r e  v e n n o o t s c h a p  ( o n t w e r p )
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enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit
begrip of woord in en omgekeerd, en sluit een verwijzing naar
het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijk en
onzijdig geslacht in en omgekeerd.

Artikel 2.
Naam, zetel en doel.
1. De CV draagt de naam: Antea Vastgoed Palazzo C.V. en is

gevestigd te ‘s- Gravenhage.
2. De CV heeft ten doel:

a. het collectief beleggen van daartoe verkregen gelden en
goederen (in belangen) in Registergoederen, teneinde te
Vennoten te doen delen in de inkomsten en vermogens-
winsten die voortvloeien uit die beleggingen, waaronder
begrepen, maar niet beperkt tot, het verwerven, ver-
vreemden en bezwaren van Registergoederen en belangen
daarin, het aangaan van overeenkomsten van geldlening,
het financieren van deelnemingen en het zich verbinden
voor verplichtingen van deze deelnemingen;

b. in het kader van het exploiteren van Registergoederen het
aangaan van pool- of soortgelijke overeenkomsten met
andere vastgoedfondsen; en

c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn.

Artikel 3.
Vennoten en toetreding van Vennoten.
1. Beherend Vennoot is Antea Vastgoed Palazzo B.V. en de Com-

manditaire Vennoten zijn **, ** en **, allen vernoemd. De
Bewaarder treedt uitdrukkelijk niet toe tot de CV. Slechts
rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen Vennoot zijn.

2. Toetreding of vervanging, buiten het geval van vererving, van
Vennoten kan niet plaatshebben zonder toestemming van alle
Vennoten.

3. Indien voor een toetreding van een Vennoot Schriftelijk toe-
stemming is gevraagd en die toestemming door geen van de
Vennoten binnen vier weken wordt geweigerd, mag de CV
ervan uitgaan dat de toestemming unaniem is verleend. De
genoemde termijn van vier weken begint te lopen op de dag na
die waarop aan alle Vennoten Schriftelijk toestemming is
gevraagd.

4. Nieuwe Vennoten onderwerpen zich door hun toetreding in
alle opzichten aan de bepalingen van de Overeenkomst.

Artikel 4.
Duur, opzegging.
1. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel en in arti-

kel 27 lid 1 is de CV aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. De CV zal eindigen indien en zodra alle (belangen in)

Registergoederen zijn verkocht.
3. Ieder van de Vennoten kan, met inachtneming van het in de

volgende volzin bepaalde, de CV opzeggen, mits met inacht-
neming van een opzeggingstermijn van tenminste zes maan-
den en slechts tegen het einde van het boekjaar.

4. Opzegging kan slechts geschieden met toestemming van alle
Vennoten en dient te geschieden bij aangetekende brief,
gericht aan de Beherend Vennoot.
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Artikel 5.
Inbreng, vermogen van de CV, economische 
gerechtigdheid Vennoten.
1. De Beherend Vennoot brengt een zodanige hoeveelheid

arbeid, kennis en vlijt in de CV in als redelijkerwijs nodig zal
blijken te zijn voor een behoorlijk beheer van de CV, door de
Vennoten in onderling overleg nader te bepalen.

2. Een Commanditair Vennoot dient voor tenminste twee (2)
Participaties deel te nemen in de CV. De inbreng van de
Commanditaire Vennoten in de CV is als volgt:
- **, voornoemd, brengt in een bedrag in geld ter grootte

van ** euro (g **) en verkrijgt daarvoor ** (*) Participaties;
- **, voornoemd, brengt in een bedrag in geld ter grootte

van ** euro (g **) en verkrijgt daarvoor ** (*) Participaties;
- **, voornoemd, brengt in een bedrag in geld ter grootte

van ** euro (g **) en verkrijgt daarvoor ** (*) Participaties.
3. Nieuw toetredende Commanditaire Vennoten brengen in de

CV in een bedrag gelijk aan vijfentwintigduizend euro 
(g 25.000,00) maal het aantal Participaties waarvoor zij deel-
nemen in het commanditair kapitaal, met dien verstande dat
een nieuw toetredende Commanditaire Vennoot voor tenmin-
ste twee (2) Participaties dient deel te nemen in de CV.

4. Verdere inbreng van geld, goederen of rechten, zomede terug-
neming van gedane inbreng, zal slechts kunnen geschieden
met toestemming van alle Vennoten.

5. Ter zake van de inbreng of terugneming van kapitaal wordt de
betreffende Vennoot op zijn kapitaalrekening gecrediteerd
respectievelijk gedebiteerd. Voor het bedrag, dat een Vennoot
meer of minder ten laste van de CV opeisbaar toekomt dan het
bedrag van zijn kapitaalrekening, wordt hij op een privéreke-
ning gecrediteerd, respectievelijk gedebiteerd, alles voor zover
zodanig bedrag niet is onderworpen aan een afzonderlijke,
tussen hem en de CV overeengekomen, regeling.

6. Onverminderd het bepaalde in artikel 25 lid 2 kan de
Beherend Vennoot besluiten tot teruggave van inbreng aan elk
van de Commanditaire Vennoten naar rato van ieders inbreng.
Teruggave van inbreng anders dan pro rata kan slechts
geschieden met toestemming van alle Vennoten.

7. Het vermogen van de CV zal afgescheiden zijn van het overige
vermogen van haar Vennoten.

8. De Vennoten genieten geen rentevergoeding over het totaal
saldo van de kapitaalrekening en de hiervoor genoemde pri-
vérekening.

9. De bedragen waarvoor de Vennoten in de boeken van de CV
zijn gecrediteerd, worden, voor wat hun onderling rechtsver-
houding betreft, beschouwd als schulden van de CV.

10. Voor de onderlinge verhouding van de Vennoten geldt het ver-
mogen van de CV als gemeenschappelijk vermogen in econo-
mische zin. Een Vennoot is economisch gerechtigd tot dat
gedeelte van het totale vermogen van de CV dat zich verhoudt
tot het totale vermogen van de CV in dezelfde verhouding als
waarin het bedrag waarvoor hij is gecrediteerd op zijn kapi-
taalrekening zich verhoudt tot het totale bedrag waarvoor alle
Vennoten op hun kapitaalrekeningen zijn gecrediteerd.

11. Een Commanditaire Vennoot draagt in de verliezen van de CV
tot ten hoogste het bedrag van zijn inbreng.
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Artikel 6.
Participantenregister.
1. De Beherend Vennoot houdt ten kantore van de CV het Partici-

pantenregister waarin de namen, de adressen en de bankreke-
ningen van alle Commanditaire Vennoten zijn opgenomen
met vermelding van de datum waarop de betreffende Com-
manditaire Vennoot tot de CV is toegetreden en het aantal
Participaties dat de betreffende Commanditaire Vennoot heeft
verkregen. In het Participantenregister wordt ook aangete-
kend elk verleend ontslag voor aansprakelijkheid voor nog
niet gedane stortingen.

2. Iedere Commanditaire Vennoot is verplicht aan de Beherend
Vennoot zijn adres en bankrekening en iedere wijziging daar-
in Schriftelijk mede te delen; dit adres en deze bankrekening
blijven tegenover de CV gelden zolang de betrokkene niet
Schriftelijk aan de Beherend Vennoot een ander adres respec-
tievelijk andere bankrekening heeft opgegeven. Alle gevolgen
van het niet mededelen van zijn adres en/of zijn bankrekening
en van wijzigingen daarin zijn voor rekening en risico van de
betrokkene.

3. De Beherend Vennoot verstrekt desgevraagd aan iedere in het
Participantenregister ingeschreven persoon om niet een uit-
treksel uit het Participantenregister met betrekking tot zijn
Participatie(s).

4. Het Participantenregister ligt ten kantore van de CV ter inzage
van de Commanditaire Vennoten.

5. Alle kennisgevingen aan en oproepingen van Commanditaire
Vennoten kunnen rechtsgeldig aan het in het Participanten-
register vermelde adres worden gedaan.

Artikel 7.
Bewijs van deelgerechtigheid.
De Beherend Vennoot is, op verzoek van een Commanditaire Ven-
noot, bevoegd aan die Commanditaire Vennoot een bewijs van
deelgerechtigheid in de CV uit te geven.

Artikel 8.
Participaties in gemeenschap.
Indien een Participatie tot een gemeenschap behoort, kunnen de
deelgenoten van die gemeenschap de uit die Participatie voort-
vloeiende rechten jegens de CV slechts uitoefenen, indien zij zich
daarbij tegenover de CV door één persoon laten vertegenwoordi-
gen. Laatstbedoelde persoon wordt Schriftelijk aangemeld bij de
Beherend Vennoot en opgenomen in het Participantenregister.

Artikel 9.
Overdracht van een Participatie.
1. Overdracht van een Participatie kan slechts geschieden met

inachtneming van het bepaalde in dit artikel.
2. De Verzoeker behoeft voor de overdracht van een Participatie

de toestemming van alle Vennoten.
3. De Verzoeker zal aan de Beherend Vennoot mededeling doen

van zijn voornemen tot overdracht van een of meer
Participaties, onder opgave van de naam van degene aan wie
de Verzoeker wenst te vervreemden en de Participatie(s) die hij
wenst over te dragen.
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4. Indien de Beherend Vennoot een mededeling als bedoeld in lid
3 van dit artikel heeft ontvangen, zal hij hiervan aan alle
Vennoten mededeling doen met opgave van de door hem ont-
vangen gegevens. De Beherend Vennoot zal twee maal per
kalenderjaar de in de vorige volzin bedoelde mededeling
doen, indien door hem alsdan een of meer mededelingen als
bedoeld in lid 3 van dit artikel is ontvangen. Indien de in de
vorige volzin bedoelde mededeling door de Beherend Vennoot
moet plaatsvinden, zal deze worden gedaan in het tweede
kwartaal casu quo in het vierde kwartaal van een kalenderjaar
op een door de Beherend Vennoot te bepalen tijdstip. De
Beherend Vennoot kan besluiten ook op andere tijdstippen de
mededeling te doen. De Beherend Vennoot zal in zijn mede-
deling aan de Vennoten hen verzoeken binnen vier weken toe-
stemming te verlenen voor de desbetreffende voorgenomen
overdrachten. Indien voor de desbetreffende voorgenomen
overdrachten Schriftelijk toestemming is gevraagd en die toe-
stemming door geen van de Vennoten binnen vier weken
wordt geweigerd, mag de Beherend Vennoot ervan uitgaan dat
de toestemming unaniem is verleend. De genoemde termijn
van vier weken begint te lopen op de dag na die waarop aan
alle Vennoten Schriftelijk toestemming is gevraagd.

5. Indien en zodra de Verzoeker zijn Participatie(s) heeft overge-
dragen aan de Verkrijger(s) en indien de Verkrijger(s) geen
Vennoot is/zijn, zal/zullen de Verkrijger(s) geacht worden te
zijn toegetreden tot de CV als nieuwe Vennoot/Vennoten.

6. Indien en zodra de Verzoeker zijn Participatie(s) heeft overge-
dragen aan de Verkrijger(s) en indien de Verzoeker geen
Participatie(s) meer heeft, zal de Verzoeker geacht worden te
zijn gedefungeerd als Vennoot.

7. Overdracht van een Participatie kan niet aan of door de CV zelf
geschieden.

Artikel 10.
Geen bezwaring Participatie.
Tenzij alle Vennoten daartoe Schriftelijk toestemming verlenen
mogen de Vennoten noch hun Participatie(s) onder welke titel ook
ten voordele van derden met een beperkt recht bezwaren, noch
een derde als deelgenoot van hun Participatie(s) aannemen. Een
Vennoot die in strijd handelt met het in de vorige zin bepaalde en
ondanks het feit dat derhalve bezwaring van zijn Participaties niet
mogelijk is, verbeurt een boete aan de CV ter grootte van zijn
Participatie(s).

Artikel 11.
Financiering.
Ter financiering van de ter belegging te verwerven Registergoe-
deren zal de CV, zo spoedig mogelijk na sluiting van de inschrijf-
termijn voor deelname aan de CV aan nieuwe Commanditaire
Vennoten, Participaties uitgeven tegen een uitgifteprijs van vijfen-
twintigduizend euro (g 25.000,00) per Participatie. Daarnaast zal
de Bewaarder, eveneens zo spoedig mogelijk na sluiting van
bedoelde inschrijftermijn, voor dit doel één (of meerdere) hypo-
thecaire geldlening(en) voor rekening en risico van de CV aangaan
en de Registergoederen van de CV in dat verband bezwaren met
een recht van hypotheek.
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Artikel 12.
Bestuur, beheer en vertegenwoordiging.
1. Het bestuur van de CV berust bij de Beherend Vennoot. Het

beheer over de CV (de feitelijke bestuurshandelingen) berust,
met inachtneming van het bepaalde in artikel 14, bij de
Beheerder.

2. De Beherend Vennoot is bevoegd voor de CV te handelen en te
tekenen en de CV aan derden en derden aan de CV te verbin-
den. Evenwel behoeft de Beherend Vennoot de voorafgaande
goedkeuring van de Participantenvergadering voor het ver-
richten van de volgende rechtshandelingen:
a. het verwerven, vervreemden of bezwaren van Register-

goederen;
b. het verbinden van de CV of haar bezittingen voor schul-

den van derden door borgtocht of anderszins;
c. het deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van

het beheer over andere ondernemingen, het overdragen of
liquideren van bedoelde deelnemingen, het uitbreiden
van de zaken van die ondernemingen met een nieuwe tak
van bedrijf en het sluiten, anders dan tijdelijk, opheffen of
overdragen (in genot) van het bedrijf van die ondernemin-
gen of een deel daarvan;

d. het aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkings-
en poolovereenkomsten;

e. het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gel-
den met uitzondering van het opnemen van gelden in
rekening-courant bij de door de Participantenvergadering
aangewezen bankier(s) van de CV, mits de CV bij enige
betrokken bankier niet debet komt te staan voor een
hoger bedrag dan door de Participantenvergadering is
vastgesteld en aan de Beherend Vennoot is medegedeeld,
hebbende de Participantenvergadering steeds de bevoegd-
heid bedoeld bedrag te wijzigen;

f. het voeren van gedingen, zo eisend als verwerend - daar-
onder echter niet begrepen het innen van vorderingen,
het nemen van conservatoire en andere rechtsmaatrege-
len, welke geen uitstel gedogen en vertegenwoordiging
van de CV in kort geding - , het berusten in tegen de CV
aanhangig gemaakte rechtsgedingen, het opdragen van
bestaande geschillen aan de beslissing van scheidslieden
of bindende adviseurs;

g. het aangaan van alle rechtshandelingen, andere dan hier-
voor genoemd, waarvan het belang of de waarde een door
de Participantenvergadering vast te stellen en aan de
Beherend Vennoot mede te delen bedrag, te boven gaat of
waardoor de CV voor langer dan één jaar wordt verbonden
waarbij met elkaar samenhangende handelingen als één
handeling worden beschouwd; de Participantenvergade-
ring is steeds bevoegd bedoeld bedrag te wijzigen, tenzij
de bovengenoemde (rechts-)handelingen reeds in het
Ondernemingsplan zijn opgenomen dat door de Partici-
pantenvergadering is goedgekeurd.

Artikel 13.
Geen andere activiteiten van Beherend Vennoot.
Het is aan de Beherend Vennoot gedurende het bestaan van de CV
verboden, anders dan met Schriftelijke toestemming van alle

Commanditaire Vennoten, activiteiten te verrichten die niet voort-
vloeien uit de Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot, het zich verbinden voor schulden van anderen, hetzij
door borgtocht of hoofdelijk medeschuldenaarschap, hetzij op
andere wijze, bijvoorbeeld door het verlenen van hypotheek of
pandrecht tot zekerheid van de schuld van een derde.

Artikel 14.
Beheerder.
1. De CV gaat voor de duur van de CV en de duur van de vereffe-

ning van het vermogen van de CV na ontbinding van de CV
een overeenkomst tot beheer aan met de Beheerder.

2. De Beheerder zal een volmacht worden verleend door de
Beherend Vennoot om de CV te vertegenwoordigen.

3. De Beheerder is op grond van het bepaalde in de leden 1 en 2
van dit artikel belast met het beheer over de CV. De Beheerder
treedt bij het beheren uitsluitend in het belang van de
Vennoten op.

4. De Beherend Vennoot zal aan de Beheerder alle informatie ver-
strekken en anderszins alle medewerking verlenen om zijn
taak te kunnen vervullen.

5. Indien de Beheerder zijn voornemen om zijn functie neer te
leggen te kennen geeft dan wel is gedefungeerd, zal binnen
een termijn van vier weken een Participantenvergadering wor-
den bijeengeroepen en gehouden teneinde een nieuwe beheer-
der te benoemen.

Artikel 15.
Bewaring.
1. De Bewaarder is juridisch eigenaar van of juridisch gerechtigd

tot alle goederen die economisch aan de CV toekomen.
2. Alle goederen die economisch toekomen of toe gaan komen

aan de CV zijn respectievelijk worden ten titel van beheer ver-
kregen door de Bewaarder ten behoeve van de CV. De Bewaar-
der treedt bij het bewaren uitsluitend in het belang van de
Vennoten op. Over de goederen die economisch aan de CV toe-
behoren zal de Bewaarder alleen tezamen met de Beheerder
beschikken. De Bewaarder zal die goederen slechts afgeven
tegen ontvangst van een verklaring van de Beheerder waaruit
blijkt dat de afgifte wordt verlangd in verband met de regel-
matige uitoefening van de beheersfunctie.

3. De Bewaarder is jegens de Vennoten aansprakelijk voor door
hen geleden schade, voor zover de schade het gevolg is van ver-
wijtbare niet-nakoming of gebrekkige nakoming van zijn ver-
plichtingen. Dit geldt ook wanneer de Bewaarder de bij hem in
bewaring gegeven goederen geheel of ten dele aan een derde
heeft toevertrouwd.

4. Indien de Bewaarder zijn voornemen om zijn functie neer te
leggen te kennen geeft dan wel is gedefungeerd, zal binnen
een termijn van vier weken een Participantenvergadering wor-
den bijeengeroepen en gehouden teneinde een nieuwe
bewaarder te benoemen.

Artikel 16.
Participantenvergadering en besluitvorming.
1. Jaarlijks wordt ten minste één Participantenvergadering gehou-

den en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
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2. In deze vergadering:
a. brengt de Beheerder mede namens de Beherend Vennoot

schriftelijk of mondeling het verslag uit omtrent de zaken
van de CV en het gevoerde beleid en wordt dit verslag
besproken en beoordeeld;

b. worden de balans en de winst- en verliesrekening, voor-
zien van een toelichting, ter vaststelling overgelegd;

c. wordt behandeld hetgeen, met inachtneming van lid 3
van dit artikel, verder op de agenda is geplaatst.;

2. Voorts worden Participantenvergaderingen gehouden zo dik-
wijls de Beheerder of de Beherend Vennoot dit nodig acht,
onverminderd het bepaalde in het volgende lid.

3. De Beheerder is verplicht een Participantenvergadering bijeen
te roepen, indien één of meer Vennoten van wie de kapitaal-
rekening ten minste twintig procent (20%) van het totaal van
alle kapitaalrekeningen beloopt dit Schriftelijk onder nauw-
keurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de
Beheerder verzoeken. Indien alsdan de Beheerder in gebreke
blijft een Participantenvergadering bijeen te roepen, zodanig,
dat deze binnen dertig dagen na ontvangst van bedoeld ver-
zoek wordt gehouden, is ieder van de Vennoten, die bedoeld
verzoek hebben gedaan, zelf tot de bijeenroeping bevoegd met
inachtneming van hetgeen daaromtrent in deze bepalingen is
bepaald.

4. Participantenvergaderingen worden gehouden in de plaats,
die vermeld is in de oproeping voor de betreffende Participan-
tenvergadering.

5. De bijeenroeping van Vennoten geschiedt, onverminderd het
in lid 3 van dit artikel bepaalde, Schriftelijk door of namens de
Beheerder aan de adressen van de Vennoten, zoals deze zijn
vermeld in het Participantenregister, zulks op een termijn van
ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van
de vergadering niet meegerekend. Indien een Vennoot hier-
mee Schriftelijk instemt, kan de oproeping geschieden door
een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en repro-
duceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel
Schriftelijk aan de CV is bekend gemaakt.

6. De oproeping houdt de agenda van de vergadering in.
Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen
nader worden aangekondigd met inachtneming van de in lid 5
van dit artikel bedoelde termijn.

7. Indien de door deze bepalingen gegeven voorschriften voor
het oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter inza-
ge leggen van te behandelen onderwerpen niet in acht zijn
genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten wor-
den genomen mits in de betreffende vergadering alle
Vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits met
algemene stemmen van alle Vennoten.

Artikel 17.
1. De Participantenvergadering wordt geleid door de Beheerder.
2. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het hou-

den van de notulen en stelt met deze secretaris de notulen
vast, ten blijke waarvan hij deze met de secretaris tekent. De
notulen dienen in een notulenregister te worden opgenomen.
Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel pro-
ces-verbaal wordt opgemaakt, behoeven notulen niet te wor-
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den gehouden en is ondertekening van het proces-verbaal
door de notaris voldoende.

3. De Beheerder is te allen tijde bevoegd opdracht te geven om op
kosten van de CV een notarieel proces-verbaal te doen opma-
ken. Voorts is iedere Vennoot, maar dan op eigen kosten,
bevoegd een zodanige opdracht te geven.

4. Vennoten zijn bevoegd de Participantenvergaderingen bij te
wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover hen het
stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Iedere Ven-
noot kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door
een schriftelijk gemachtigde. Indien de Beheerder bij de op-
roeping tot een Participantenvergadering de mogelijkheid
daartoe heeft geopend, zijn de Vennoten bevoegd hun be-
voegdheden als genoemd in de eerste volzin van dit lid door
middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefe-
nen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het
communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en
dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de
Vennoot kan worden geïdentificeerd, (iii) de Vennoot recht-
streeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de verga-
dering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, de
Vennoot kan deelnemen aan de beraadslagingen en (v) de
Vennoot het stemrecht kan uitoefenen, dit laatste voor zover
hem het stemrecht toekomt.

5. Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering
beslist de voorzitter van de vergadering.

Artikel 18.
1. In de Participantenvergaderingen geeft elke Participatie recht

op het uitbrengen van één stem. Indien de Beheerder de moge-
lijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen
voorafgaand aan de Participantenvergadering via een elektro-
nisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet
eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op
een speciaal daartoe aangewezen emailadres. Deze stemmen
worden gelijkgesteld met stemmen die in de Participantenver-
gadering worden uitgebracht. Een aldus uitgebrachte stem is
onherroepelijk en bindt ook degene die in de periode tussen
het uitbrengen van die stem en het tijdstip van de Participan-
tenvergadering de betrokken Participatie verkrijgt.

2. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van de Participaties
vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald
gedeelte van de Participaties vertegenwoordigt wordt geen
rekening gehouden met Participaties waarop geen stem kan
worden uitgebracht.

3. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over per-
sonen bij ongetekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de
voorzitter van de vergadering zonder tegenspraak van één van
de stemgerechtigde aanwezigen een andere wijze van stem-
men vaststelt of toelaat.

4. Voor zover in deze bepalingen geen grotere meerderheid is
voorgeschreven worden alle besluiten genomen met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.

5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet als uitge-
brachte stemmen geteld.

6. Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan
komt geen besluit tot stand. Eén of meer Vennoten vertegen-
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woordigende ten minste vijftig procent (50%) van de
Participaties hebben het recht om binnen tien dagen na de
dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt,
aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een advi-
seur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffen-
de voorstel te nemen. De beslissing van de adviseur geldt als-
dan als een besluit van de Participantenvergadering.

7. Verkrijgt bij verkiezing van personen niemand bij de eerste
stemming de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden;
verkrijgt ook dan niemand de volstrekte meerderheid, dan
vinden één of meer herstemmingen plaats, totdat hetzij één
persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tus-
sen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij
gemelde herstemmingen - waaronder niet is begrepen de twee-
de vrije stemming - wordt telkens gestemd tussen de personen
op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uit-
gezonderd de persoon op wie bij de voorgaande stemming het
geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaan-
de stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één
persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op
wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen
meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming
tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie
van hen beiden is verkozen.

8. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde
geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover
gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel.

9. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het
voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist,
dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerder-
heid van de Participantenvergadering of, indien de oorspron-
kelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde,
één Vennoot dit verlangt. Door deze nieuwe stemming verval-
len de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

10. De Beheerder houdt van de genomen besluiten aantekening.
De aantekeningen liggen ten kantore van de CV ter inzage van
de Vennoten. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift
of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoog-
ste de kostprijs.

Artikel 19.
1. Besluiten van de Vennoten kunnen in plaats van in Partici-

pantenvergaderingen ook Schriftelijk worden genomen, mits
met algemene stemmen van alle Vennoten.

2. Iedere Vennoot is verplicht er voor te zorgen dat de aldus geno-
men besluiten zo spoedig mogelijk Schriftelijk ter kennis van
de Beheerder worden gebracht. De Beheerder neemt de beslui-
ten, welke op de wijze als in het voorgaande lid van dit artikel
omschreven wijze zijn tot stand gekomen in het notulenre-
gister van de Participantenvergaderingen op en doet daarvan
in de eerstvolgende Participantenvergadering mededeling.

Artikel 20.
Boekjaar, balans, winst- en verliesrekening.
Het boekjaar van de CV is het kalenderjaar.

Artikel 21.
Boekjaar, balans, winst- en verliesrekening.
1. Na afloop van het boekjaar worden de boeken van CV afgeslo-

ten en maakt de Beheerder binnen drie maanden na afloop
van dat boekjaar een balans en een winst- en verliesrekening
op, voorzien van een toelichting. De toelichting bevat onder
meer een overzicht van het verloop van de waarde en de
samenstelling van de beleggingen van de CV per het einde van
het betreffende boekjaar alsmede, voor zover mogelijk, een
vergelijkend overzicht, over de laatste drie jaren van de intrin-
sieke waarde van de CV. De balans en de winst- en verliesreke-
ning worden vastgesteld door de Participantenvergadering
binnen vier maanden na afloop van het betreffende boekjaar.
Vaststelling van de balans en de winst- en verliesrekening door
de Participantenvergadering strekt – tenzij de Participanten-
vergadering een voorbehoud maakt – de Beherend Vennoot en
de Beheerder tot decharge voor hun bestuur respectievelijk
beheer over het betreffende boekjaar.

2. De balans en de winst- en verliesrekening worden opgesteld
met hantering van normen en grondslagen die in het maat-
schappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd.

Artikel 22.
Winst en verlies.
1. De voor uitkering vatbare winst van de CV zal jaarlijks geheel

worden uitgekeerd, tenzij de Beherend Vennoot bepaalt dat de
winst van de CV geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd. De
betaalbaarstelling van uitkeringen aan de Commanditaire
Vennoten, de samenstelling van de uitkering alsmede de wijze
van betaalbaarstelling zal worden bekend gemaakt op de wijze
als vermeld in artikel 26 van deze bepalingen.

2. De winst en eventuele uitkeringen ten laste van reserves, wor-
den, met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit arti-
kel en in artikel 24 lid 4, uitgekeerd aan de Commanditaire
Vennoten naar rato van het gewogen gemiddelde van hun res-
pectieve kapitaalrekeningen in het desbetreffende boekjaar.

3. De Beherend Vennoot kan besluiten dat uit de winst over het
lopende boekjaar dan wel ten laste van reserves een tussen-
tijdse uitkering aan de Commanditaire Vennoten geschiedt,
met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

4. Eventuele verliezen komen, mede met inachtneming van het
bepaalde in artikel 24 lid 2, ten laste van de Vennoten in de
verhouding, waarin zij ingevolge lid 2 van dit artikel in de
winst gerechtigd zijn, met dien verstande dat een Comman-
ditaire Vennoot nimmer verplicht zal zijn enige geldsom tot
dekking van geleden verliezen te storten.

5. Indien en voor zover het aandeel van een Vennoot in het ver-
lies in een boekjaar niet ten laste kan worden gebracht van
zijn kapitaalrekening en/of privérekening zal dit, mede met
inachtneming van het bepaalde in artikel 24 lid 4, op het aan
hem in enig boekjaar nadien toekomende winstaandeel in
mindering worden gebracht.

6. Indien er slechts een Commanditaire Vennoot is, zijn de bepa-
lingen van dit artikel ten aanzien van Commanditaire
Vennoten van overeenkomstige toepassing op die
Commanditaire Vennoot.
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Artikel 23.
Defungeren van een Vennoot.
1. Een Vennoot houdt op Vennoot te zijn:

a. ten gevolge van opzegging, door een Vennoot gedaan met
inachtneming van het in artikel 4, leden 3 en 4 bepaalde;

b. door ontbinding van een Vennoot;
c. door het overlijden van een Vennoot;
d. doordat het faillissement van een Vennoot onherroepelijk

wordt;
e. doordat een Vennoot surseance van betaling aanvraagt;
f. doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ten aanzien van een Vennoot van toepassing is verklaard;
g. in het geval als bedoeld in artikel 9 lid 6;
h. doordat artikel 7A:1684 van het Burgerlijk Wetboek ten

aanzien van een Vennoot toepassing vindt.
2. Indien een Vennoot ophoudt Vennoot te zijn door zijn overlij-

den heeft zijn rechtsopvolger het recht zijn gehele Participatie
over te nemen, mits deze rechtsopvolger hiervan Schriftelijk
kennis geeft aan de Beherend Vennoot binnen drie maanden
na het overlijden van de Vennoot. Indien deze rechtsopvolger
van gemeld recht gebruik maakt, zal hij geacht worden te zijn
toegetreden als Vennoot per de datum waarop de overleden
Vennoot heeft opgehouden Vennoot te zijn. Indien een Ven-
noot ophoudt Vennoot te zijn door zijn overlijden en deze
Vennoot meer dan een rechtsopvolger heeft, hebben deze
rechtsopvolgers de rechten als hiervoor in dit lid bedoeld ten
aanzien van de gehele Participatie van overleden Vennoot.
Deze rechtsopvolgers kunnen besluiten dat een of meer van
hen deze rechten kunnen uitoefenen. Indien een Vennoot
ophoudt Vennoot te zijn door zijn overlijden en deze Vennoot
meer dan een rechtsopvolger heeft en deze rechtsopvolgers
geen gebruik hebben gemaakt van gemeld recht, dienen deze
rechtsopvolgers één persoon aan te wijzen die hen tegenover
de CV zal vertegenwoordigen en namens hen alle betalingen
door casu quo aan de CV zal ontvangen casu quo verstrekken,
zulks op straffe van opschorting van hun rechten. Deze aan-
wijzing dient binnen drie maanden na het overlijden van de
Vennoot te geschieden en door deze rechtsopvolgers Schrifte-
lijk aan de Beherend Vennoot onder opgave van de naam, het
adres en een bankrekeningnummer van die persoon te wor-
den medegedeeld. Deze aanwijzing kan door de rechtsopvol-
gers te allen tijde doch slechts Schriftelijk worden gewijzigd.
De rechtsopvolging wordt aangetoond door overlegging van
het afschrift van notariële verklaring van erfrecht.

3. Artikel 7A:1684 van het Burgerlijk Wetboek vindt ten aanzien
van een Vennoot toepassing in de zin van deze akte, indien de
desbetreffende vordering tegen hem is ingesteld, tenzij:
a. de Vennoot, die de vordering heeft ingesteld, daarbij heeft

gevorderd, dat gemeld artikel 7A:1684 toepassing vindt
ten aanzien van hem;

b. door alle Vennoten een vordering, als onder a bedoeld, is
ingesteld, in welk geval arbiters bij hun uitspraak zullen
bepalen, ten aanzien van welke Vennoot artikel 7A:1684 in
de zin van deze akte toepassing vindt.

4. Wanneer na een opzegging, doch voordat de Vennoot tenge-
volge van die opzegging heeft opgehouden Vennoot te zijn:
a. zich ten aanzien van de Vennoot, die heeft opgezegd, een

gebeurtenis voordoet, als bedoeld in lid 1 sub b tot en met
g van dit artikel, wordt hij geacht op dat eerder tijdstip
tengevolge van door hem gedane opzegging te zijn opge-
houden Vennoot te zijn;

b. zich ten aanzien van de Vennoot, die niet heeft opgezegd
een gebeurtenis voordoet, als bedoeld in het vorige lid sub
b tot en met f, wordt de opzegging geacht niet te hebben
plaatsgehad.

5. Het bepaalde in artikel 7A:1685 van het Burgerlijk Wetboek
wordt uitgesloten.

Artikel 24.
Voortzetting, overneming of toescheiding.
1. Indien een Vennoot ophoudt Vennoot te zijn door een van de

oorzaken genoemd in artikel 23 lid 1, letters a tot en met g –
ten aanzien van de oorzaak genoemd in artikel 23 lid 1, letter
c, slechts indien de rechtsopvolger(s) van de Vennoot die heeft
opgehouden Vennoot te zijn, geen gebruik hebben gemaakt
van het in artikel 23 lid 2 vermelde recht – zetten de
Overgebleven Vennoten de zaken van de CV voor eigen reke-
ning onder dezelfde naam voort, tenzij zij alle binnen één
maand na de datum waarop de Gedefungeerde Vennoot heeft
opgehouden Vennoot te zijn aan de Gedefungeerde Vennoot
verklaren de zaken van de CV niet voort te zetten, in welk
geval artikel 25 toepassing vindt. Voor zoveel nodig worden bij
voortzetting van de zaken van de CV door meer dan één
Vennoot de bepalingen waardoor de CV wordt geregeerd aan-
gepast aan de alsdan te ontstane rechtsverhouding tussen de
Overgebleven Vennoten.

2. Indien een Vennoot ophoudt Vennoot te zijn door een van de
oorzaken genoemd in artikel 23 lid 1, letters a tot en met g, en
indien één of meer van de Overgebleven Vennoten de in lid 1
van dit artikel bedoelde verklaring niet (tijdig) heeft/hebben
afgelegd, is/zijn de overgebleven Vennoot/Vennoten verplicht
van de Gedefungeerde Vennoot over te nemen zijn rechten ten
aanzien van, respectievelijk zich te doen toescheiden, alle tot
het Vennootschappelijk vermogen behorende activa, waar-
tegenover hij/zij verplicht is/zijn alle ten laste van de CV be-
staande passiva voor zijn/hun rekening te nemen, dit onver-
minderd het bepaalde in artikel 22 lid 4, en aan de Gedefun-
geerde Vennoot uit te keren het bedrag, in lid 3 van dit artikel
omschreven. De Vennoten verlenen elkaar bij deze over en
weer onherroepelijke volmacht om de levering(en), welke ter
uitvoering van het hiervoor in dit lid 2 bepaalde dienen plaats
te vinden, te verrichten. Voor zover het recht zulks toestaat
behoudt de in de vorige volzin bedoelde onherroepelijke vol-
macht rechtskracht ingeval van faillissement of toepasselijk-
verklaring van de schuldsaneringsregeling natuurlijke perso-
nen.

3. Het in de eerste volzin van het vorig lid bedoelde bedrag is
gelijk aan het saldo van:
a. de kapitaalrekening van de Gedefungeerde Vennoot op

het tijdstip waarop hij heeft opgehouden Vennoot te zijn,
met inbegrip van zijn aandeel in winstreserves en de
winst, respectievelijk het verlies, in het dan lopende boek-
jaar gemaakt, respectievelijk geleden tot het tijdstip waar-
op hij heeft opgehouden Vennoot te zijn;
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b. verminderd met zijn aandeel in het verlies in een boek-
jaar, voor zover dat niet krachtens artikel 22 lid 5 ten laste
van zijn winstaandeel is gebracht. Indien de boekwaarde
van de per de dag waarop de Gedefungeerde Vennoot
heeft opgehouden Vennoot te zijn, aanwezige vermogens-
bestanddelen van de CV hoger is dan de waarde, welke in
het economisch verkeer aan die vermogensbestanddelen
wordt toegekend, wordt het hiervoor in dit lid bedoelde
bedrag verminderd met een zodanig percentage van het
verschil tussen die boekwaarde en de waarde in het eco-
nomisch verkeer als overeenkomt met het percentage,
waarvoor hij blijkens artikel 22 lid 2 respectievelijk artikel
22 lid 4 in de winst deelt respectievelijk in het verlies
draagt in het jaar waarin hij heeft opgehouden Vennoot te
zijn. Indien de boekwaarde van de per de dag waarop de
Gedefungeerde Vennoot heeft opgehouden Vennoot te
zijn, aanwezige vermogensbestanddelen van de CV lager
is dan de waarde, welke in het economisch verkeer aan die
vermogensbestanddelen wordt toegekend, wordt het hier-
voor in dit lid bedoelde bedrag vermeerderd met een zo-
danig percentage van het verschil tussen die boekwaarde
en de waarde in het economisch verkeer als overeenkomt
met het percentage, waarvoor hij blijkens artikel 22 lid 2
respectievelijk artikel 22 lid 4 in de winst deelt respectie-
velijk in het verlies draagt in het jaar waarin hij heeft
opgehouden Vennoot te zijn. De waardebepalingen, nood-
zakelijk ter vaststelling van bovenbedoeld, aan de Gede-
fungeerde Vennoot uit te keren bedrag, zullen geschieden
door drie deskundigen of - indien alle belanghebbenden
het er over eens zijn, dat één deskundige voldoende is -
door één deskundige, aan te wijzen door de Overgebleven
Vennoten en de Gedefungeerde Vennoot in onderling
overleg en bij gebreke van overeenstemming aan te wijzen
door de rechtbank te ‘s-Gravenhage op eenvoudig verzoek
van de meest gerede partij.

4. Het hierboven omschreven bedrag zal – indien en voor zover
mogelijk – bij ontbinding van de CV aan de Gedefungeerde
Vennoot worden uitgekeerd uit de middelen van de CV, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 25 lid 2. Indien deze
middelen daartoe niet toereikend mochten zijn, vervalt het
recht van de Gedefungeerde Vennoot op het tekort. De
Gedefungeerde Vennoot heeft, zolang hij niet voormeld be-
drag heeft ontvangen, recht tot het bijwonen van de in artikel
16 lid 1 bedoelde vergaderingen en zal de stukken met betrek-
king tot die vergaderingen ontvangen. Indien een Vennoot
ophoudt Vennoot te zijn door zijn overlijden en indien de
rechtsopvolger(s) van de Gedefungeerde Vennoot geen gebruik
heeft/hebben gemaakt van het in artikel 23 lid 2 vermelde
recht, zal/zullen zijn rechtsopvolger(s) jaarlijks gerechtigd zijn
tot de winst, daaronder begrepen uitkeringen ten laste van
reserves, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel
22 lid 2. De uitkering van winst en reserves zal worden bepaald
op basis van het saldo van de kapitaalrekening van de
Gedefungeerde Vennoot ten tijde van zijn overlijden, vermin-
derd met een eventueel nadien gedane teruggave van inbreng.
Eventuele verliezen van de CV komen ten laste van bedoeld
bedrag in dezelfde verhouding waarin de rechtsopvolger(s)

van de Gedefungeerde Vennoot is/zijn gerechtigd in de winst,
zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 22, leden
3 tot en met 5. De Beherend Vennoot kan besluiten dat ten
aanzien van een Vennoot die heeft opgehouden Vennoot te
zijn tengevolge van een door die Vennoot gedane opzegging,
de hiervoor in dit lid gemelde bepalingen ten aanzien van een
Vennoot die heeft opgehouden Vennoot te zijn door zijn over-
lijden, van overeenkomstige toepassing zijn.

5. Het saldo van de privé rekening van een Gedefungeerde
Vennoot is onmiddellijk nadat hij heeft opgehouden Vennoot
te zijn opeisbaar, alles behoudens afzonderlijke, tussen hem
en de CV overeengekomen of overeen te komen regelingen.

6. De Vennoot die heeft opgezegd, heeft, indien en zolang hij
niet het in lid 3 van dit artikel omschreven bedrag heeft ont-
vangen, te allen tijde het recht - mits, behoudens het bepaalde
in de voorlaatste zin van dit lid, op zijn kosten - door een door
hem, onder goedkeuring van de Overgebleven Vennoten,
Schriftelijk aan te wijzen deskundige - bij voorkeur een
registeraccountant - die geen werkzaamheden voor de CV ver-
richt, alle controlehandelingen te doen uitvoeren, welke die
deskundige nodig acht ter beoordeling van de vraag, of de
belangen van zijn opdrachtgever voldoende gewaarborgd zijn.
De deskundige kan zich, te zijner beoordeling, door een of
meer anderen doen bijstaan en de kosten daarvan doorbere-
kenen. De deskundige zal aan zijn opdrachtgever geen verdere
mededelingen verstrekken dan naar zijn oordeel in het belang
van zijn opdrachtgever strikt noodzakelijk zijn. Indien blijkt
dat de belangen van de opdrachtgever niet voldoende gewaar-
borgd zijn, kunnen arbiters bepalen, dat de kosten van het
onderzoek, hetwelk dit heeft uitgewezen, geheel of ten dele
door de voortzettende Vennoten worden gedragen. Indien de
Overgebleven Vennoten de voor de aanwijzing van de deskun-
dige vereiste goedkeuring niet verlenen, wordt de deskundige
aangewezen door arbiters.

8. Waar in dit artikel wordt gesproken van de Gedefungeerde
Vennoot worden daaronder mede verstaan zijn rechtverkrij-
genden en degene, die zijn rechte uitoefent.

Artikel 25.
Liquidatie.
1. Indien de CV wordt ontbonden, zullen haar zaken zo spoedig

mogelijk door de Beheerder, als vereffenaar, worden vereffend.
2. Uit hetgeen na de voldoening van de schuldeisers – daaronder

begrepen de Vennoten voor zover hun meer ten laste van de CV
toekomt dan de bedragen van hun kapitaalrekeningen – is
overgebleven van het vermogen van de ontbonden CV, ontvan-
gen, indien en voor zover mogelijk, de Vennoten de saldi van
hun kapitaalrekeningen, de Gedefungeerde Vennoten dan wel
hun rechtsopvolger(s) ten aanzien van wie artikel 24 lid 4, vier-
de tot en met zevende zin, van toepassing zijn, de saldi van
hun kapitaalrekeningen en de Gedefungeerde Vennoten ten
aanzien van wie artikel 24 lid 4, eerste zin, van toepassing is,
het in artikel 24 lid 3 bedoelde bedrag, zulks naar verhouding
van de door hen te ontvangen bedragen, met dien verstande
dat de Commanditaire Vennoten, de Gedefungeerde Vennoten
dan wel hun rechtsopvolger(s) ten aanzien van wie artikel 24
lid 4, vierde tot en met zevende zin, van toepassing zijn, en de
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Gedefungeerde Vennoten ten aanzien van wie artikel 24 lid 4,
eerste zin, van toepassing is, niet meer behoeven bij te dragen
dan de saldi van hun kapitaalrekeningen casu quo de door
hen te ontvangen bedragen, zodat zij nimmer de verplichting
hebben tot verdere storting. Op een eventueel restant is het
bepaalde in artikel 22 lid 2 en artikel 24 lid 4, vierde zin van
overeenkomstige toepassing. Tot het in de vorige zin bedoelde
restant zijn de Gedefungeerde Vennoten ten aanzien van wie
artikel 24 lid 4, eerste zin, van toepassing is, niet gerechtigd.

Artikel 26.
Mededelingen, verzoeken, kennisgevingen.
Alle mededelingen, verzoeken en kennisgevingen met betrekking
tot de Overeenkomst zullen Schriftelijk plaatsvinden.

Artikel 27.
Wijziging van de bepalingen. Ontbinding.
1. De Participantenvergadering kan besluiten (i) tot wijziging

van de bepalingen van de CV en van het Prospectus en (ii) tot
ontbinding van de CV. Een zodanig besluit kan slechts worden
genomen op voorstel van de Beheerder en de Bewaarder teza-
men en met een meerderheid van drie vierden van de uitge-
brachte stemmen in een vergadering waarin ten minste een
zodanig aantal Vennoten aanwezig of vertegenwoordigd is als
recht heeft op het uitbrengen van ten minste de helft van het
totaal aantal door alle Vennoten, overeenkomstig het bepaalde
in artikel 18 lid 1 uit te brengen stemmen. Is in een vergade-
ring, waarin een voorstel tot het nemen van een besluit, als
bedoeld in de eerste zin van dit lid, aan de orde is gesteld, niet
ten minste een zodanig aantal Vennoten aanwezig of ver-
tegenwoordigd als recht heeft op het uitbrengen van ten min-
ste de helft van het totaal aantal door alle Vennoten uit te
brengen stemmen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 18
lid 1, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen,
te houden uiterlijk vier weken na de eerste, die alsdan, onge-
acht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Vennoten,
met een meerderheid van ten minste drie/vierden van de uit-
gebrachte stemmen een geldig zodanig besluit kan nemen. Bij
de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden ver-
meld, dat en waarom een besluit kan worden genomen onaf-
hankelijk van het ter vergadering aanwezige of vertegenwoor-
digde aantal Vennoten.

2. Aanvullingen op en/of wijzigingen van de Overeenkomst heb-
ben slechts kracht tussen de Vennoten, nadat deze zijn neer-
gelegd in een akte.

Artikel 28.
Geschillen.
1. Alle geschillen, welke naar aanleiding van de Overeenkomst of

naar aanleiding van enige andere in verband met de Overeen-
komst tussen Vennoten te sluiten overeenkomsten mochten
rijzen, zullen door één adviseur of, indien één of meer Venno-
ten dit verlangen, door drie adviseurs worden beslecht. Het
hierna bepaalde vindt overeenkomstige toepassing met
betrekking tot drie adviseurs.

2. De adviseur wordt door de betreffende Vennoten in onderling
overleg aangewezen. Komen de betreffende Vennoten niet

binnen dertig dagen daaromtrent tot overeenstemming dan
wordt de adviseur aangewezen door het Nederlandse Arbi-
trage Instituut op verzoek van de meest gerede Vennoot.

3. De adviseur zal met inachtneming van hetgeen tussen de
betreffende Vennoten is overeengekomen en als goede man
naar billijkheid uitspraak doen, na de betreffende Vennoten te
hebben gehoord, althans behoorlijk te hebben opgeroepen.

4. De adviseur zal uitspraak doen in de vorm van een arbitraal
vonnis, tenzij hij meent dat het geschil niet voor arbitrage in
de zin van de Wet in aanmerking komt, in welk geval hij uit-
spraak zal doen in de vorm van een bindend advies. Ingeval
van arbitraal vonnis sluiten de Vennoten de mogelijkheid van
hoger beroep uit.

5. De adviseur zal zelf de procesorde regelen en de duur van zijn
last kunnen bepalen. Hij zal geen beslissing mogen nemen,
waarbij van de grondslagen van het tussen de Vennoten over-
eengekomene wordt afgeweken, tenzij naar zijn mening rede-
lijkerwijs geen andere beslissing in aanmerking komt. Hij
bepaalt ten laste van wie van de betreffende Vennoten welk
deel van zijn kosten zullen worden gebracht. Evenwel zal een
door het Nederlands Arbitrage Instituut benoemd adviseur
het reglement van gemeld instituut in acht nemen, ook
indien de regels van dat reglement afwijken van de hiervoor in
dit lid voor de werkwijze van de adviseur gegeven regels.

6. Dit artikel laat de bevoegdheid tot het instellen van vorderin-
gen bij de voorzieningenrechter of andere voorlopige maatre-
gelen onverlet.

Artikel 29.
Aanvullend recht.
Voor zover door de bepalingen van de Overeenkomst daarvan niet
rechtsgeldig wordt afgeweken, gelden tussen de Vennoten de wet-
telijke bepalingen omtrent de commanditaire vennootschap.

Artikel 30.
Wft.
Het verbod als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft geldt niet voor de
CV, aangezien de vrijstelling als bedoeld in artikel 2:74 van de Wft
in samenhang met artikel 4 van de Vrijstellingsregeling Wft op de
CV van toepassing is. Het bepaalde in het Deel Gedragstoezicht
financiële ondernemingen van de Wft geldt niet voor de CV, aan-
gezien de vrijstelling als bedoeld in artikel 4:7 van de Wft in
samenhang met artikel 34 van de Vrijstellingsregeling Wft op de
CV van toepassing is. Het verbod als bedoeld in artikel 5:2 van de
Wft geldt niet voor de CV, aangezien de vrijstelling als bedoeld in
artikel 5:3 van de Wft op de CV van toepassing is.

Artikel 31.
Kosten van oprichting.
Alle kosten aan het opmaken van deze akte verbonden, komen ten
laste van de CV.

Artikel 32.
Overgangsbepaling I.
Het eerste boekjaar van de CV loopt tot en met eenendertig decem-
ber tweeduizend elf. Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is
geëindigd.
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Artikel 33.
Overgangsbepaling II.
Onverminderd het bepaalde in artikel 9, is de Beheerder binnen
zes maanden na ondertekening van de Overeenkomst bevoegd nog
niet bij derden geplaatste Participaties aan nieuwe Commanditaire
Vennoten over te dragen zonder dat daarvoor de toestemming van
de overige Vennoten is vereist. De Beheerder zal, gedurende voor-
noemde zes maanden, deze Participaties voor rekening en risico
van de nieuwe Commanditaire Vennoten houden. Dit artikel ver-
valt zes maanden na ondertekening van de Overeenkomst.
Artikel 34.
Wetsvoorstel.
1. Indien het Wetsvoorstel in werking treedt en titel 7.13 voorziet

in een bepaling van dwingend recht die de mogelijkheid biedt
aan de Vennoot de bevoegdheid te ontnemen de boeken, be-
scheiden en andere gegevensdragers van de CV in te zien, mits
de Vennoot een indirecte inzagebevoegdheid via een accoun-
tant heeft, zal aan artikel 21 een lid 4 worden toegevoegd,
welk lid komt te luiden als volgt: “Een Vennoot kan de boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers slechts inzien via een
door de CV aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel
2:293 lid 1 Burgerlijk Wetboek.” Voorziet titel 7.13 niet in een
dwingendrechtelijke bepaling als hiervoor bedoeld dan zal
aan de Vennoten geen extra inzagebevoegdheid toekomen.

2. Indien het Wetsvoorstel in werking treedt, zal de Beheerder
een Participantenvergadering, te houden binnen vier maan-
den na inwerkingtreding van het Wetsvoorstel, bijeenroepen
in welke vergadering tenminste de volgende onderwerpen zul-
len zijn geagendeerd: 
■ het wijzigen van bepalingen uit de Overeenkomst die in

strijd zijn met Nederlands recht in bepalingen met een
gelijke economische strekking die in overeenstemming
zijn met Nederlands recht;

■ het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid van de CV.

Slotverklaringen.
De Beheerder accepteert de verplichtingen aan hem opgelegd in de
artikelen 14, 16, 18, 19 en 25. De Bewaarder accepteert de verplich-
tingen aan hem opgelegd in de artikelen 11 en 15.

Volmachten.
Van de volmachten aan de comparante blijkt uit ** (**) onderhand-
se akten, die aan deze akte zullen worden gehecht (Bijlagen).

Slot.
De comparante is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te ** op de datum aan het begin van deze akte
vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparante
opgegeven en toegelicht. De comparante heeft verklaard van de
inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte
voorlezing in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is
deze akte eerst door de comparante en daarna door mij, notaris,
ondertekend.
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Oprichting
Stichting Antea Vastgoed Palazzo

Op **, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **:
mevrouw **, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde
van Antea Vastgoed Management B.V., een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te ‘s-Gravenhage en kan-
toorhoudende te 2517 JC ‘s-Gravenhage op het adres Stadhouders-
laan 100, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernum-
mer 27259653, hierna te noemen: de “Oprichtster”.
De comparante, handelend als gemeld, heeft verklaard dat de
Oprichtster bij dezen in het leven roept een Stichting met de navol-
gende statuten:

Artikel 1.
Begripsbepalingen.
In deze statuten wordt verstaan onder:
■ Beheerder:

de beheerder van de Vennootschap;
■ Bestuur: het bestuur van de Stichting;
■ 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 ver-
zender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

■ Stichting:
de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;

■ Vennootschap:
de naar Nederlands recht op te richten commanditaire ven-
nootschap Antea Vastgoed Palazzo C.V., te vestigen te ‘s- Graven-
hage en kantoorhoudende te 2517 JC ‘s-Gravenhage op het
adres Stadhouderslaan 100;

■ Vennoten:
de vennoten van de Vennootschap.

Artikel 2.
Naam en zetel.
1. De Stichting draagt de naam: Stichting Antea Vastgoed Palazzo.
2. Zij is gevestigd te ‘s-Gravenhage.

Artikel 3.
Doel en middelen.
1. De Stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen

van de Vennootschap alsmede van de Vennoten, zulks door het
optreden als bewaarder ten behoeve van de Vennootschap, en
in dat kader:
a. het innen van de inbreng van de Vennoten;
b. het bewaren van de activa van de Vennootschap;
c. het ten behoeve van de Vennootschap verkrijgen, al dan

niet in economische zin, van de door de Beheerder als
zodanig voorgedragen registergoederen;

d. het aangaan van door de Beheerder voorgedragen lenin-
gen ter financiering en het in dat kader bezwaren van de
sub c. bedoelde registergoederen;

e. het op aanwijzing van de Beheerder verhuren van register-
goederen;
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f. het op aanwijzing van de Beheerder vervreemden van
onroerende zaken;

g. het verdelen van het positieve resultaat van de
Vennootschap en het liquidatiesaldo over de Vennoten,
een en ander met inachtneming van de bepalingen van de
Vennootschap en de daartoe met de Beheerder gesloten
overeenkomst van bewaring.

2. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Artikel 4.
Vermogen.
De geldmiddelen van de Stichting worden gevormd door:
i) opbrengsten van eventuele diensten; en
ii) alle andere wettige inkomsten.

Artikel 5.
Bestuur.
1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit een door het bestuur

te bepalen aantal van tenminste één (rechts)persoon en wordt
voor de eerste maal bij deze akte benoemd.

2. Bestuurders worden benoemd door het bestuur. In ontstane
vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien, doch in ieder
geval binnen één maand.

3. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur waarvan
de leden in functie worden benoemd) wijst uit zijn midden
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Een
bestuurder kan meer dan één functie bekleden.

4. De benoeming van een bestuurder geschiedt voor onbepaalde
tijd, tenzij in het desbetreffende benoemingsbesluit een
bepaalde tijd is vastgesteld.

5. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overige
bestuurders met het bestuur belast. Indien één of meer
bestuurders ontbreken, vormen de overgebleven bestuurders
of de overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur. Het be-
stuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s)
te voorzien.

6. Een bestuurder defungeert:
a. door zijn overlijden;
b. door zijn aftreden;
c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
d. voor wat betreft een rechtspersoon doordat hij ophoudt te

bestaan;
e. door zijn ontslag door de rechtbank;
f. (indien het bestuur uit meer dan twee leden bestaat) door

zijn ontslag door het bestuur; het besluit hiertoe kan
slechts worden genomen met algemene stemmen van de
overige bestuurders; en

g. indien en zodra een strafrechtelijk (voor)onderzoek tegen
hem wordt ingesteld.

Artikel 6.
Taken. Bevoegdheden en bezoldiging.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Het

bestuur kan als zodanig één of meer van zijn bevoegdheden,
mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene die
aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam van en onder
verantwoordelijkheid van het bestuur.
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2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van over-
eenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van
registergoederen. Het is voorts bevoegd tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofde-
lijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een
ander verbindt, een en ander voor zover dit redelijkerwijs no-
dig is voor de uitoefening van de taak van de Stichting als
bewaarder ten behoeve van de Vennootschap.

3. Een bestuurder ontvangt van de Stichting geen vergoeding. De
Stichting zal echter met de Vennootschap afspraken kunnen
maken over vergoedingen ten laste van de Vennootschap.

Artikel 7.
Besluitvorming.
1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voor-

zitter of ten minste twee van de overige bestuurders zulks wen-
sen, doch ten minste éénmaal per kalenderjaar, voorafgaande
aan de vergadering van participanten in de Vennootschap.

2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door
de voorzitter of een andere bestuurder en wel schriftelijk on-
der opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn
van ten minste zeven werkdagen, de dag van de oproeping en
die van de vergadering niet meegerekend. Indien de bijeen-
roeping niet schriftelijk is geschied of onderwerpen aan de
orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, danwel
de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven
werkdagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter
vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of ver-
tegenwoordigd zijn.

3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepa-
len door degene die de vergadering bijeenroept.

4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders, alsmede
zij die door de ter vergadering aanwezige bestuurders worden
toegelaten. Een bestuurder kan zich door een schriftelijk door
hem daartoe gevolmachtigd medebestuurder ter vergadering
doen vertegenwoordigen.

5. Iedere bestuurder heeft één stem. Voor zover deze statuten
geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle bestuurs-
besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als
niet te zijn uitgebracht. Staken de stemmen omtrent een voor-
stel over zaken, dan komt geen besluit tot stand. Elke bestuur-
der heeft het recht om binnen tien dagen na de dag van de ver-
gadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan de voor-
zitter van de Kamer van Koophandel te verzoeken een adviseur
te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende
voorstel te nemen. De beslissing van de adviseur geldt alsdan
als een besluit van het bestuur.

6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuur-
der schriftelijke stemming verlangt.

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn
afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

8. Van het verhandelde in de vergadering worden door de secre-
taris of door een door deze onder zijn verantwoordelijkheid en
met instemming van het bestuur aangewezen persoon notu-
len opgemaakt. De notulen worden vastgesteld door het
bestuur en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris

van de desbetreffende vergadering ondertekend. De vastge-
stelde notulen zijn ter inzage voor alle bestuurders. Afschrif-
ten worden aan hen kosteloos verstrekt.

9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen,
mits alle bestuurders zich schriftelijk, per e-mail of per teleco-
pier omtrent het desbetreffende voorstel hebben uitgespro-
ken. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoe-
ging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een
relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzit-
ter bij de notulen wordt gevoegd.

10. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten
voorzien, beslist de voorzitter.

Artikel 8.
Vertegenwoordiging.
1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts

kan de Stichting worden vertegenwoordigd door twee geza-
menlijk handelende bestuursleden.

2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan
één of meer bestuurders alsook aan derden, om de Stichting
binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Het bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een
titel te verlenen.

3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegen-
woordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

4. Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de
Stichting kan hij niettemin de Stichting vertegenwoordigen.

Artikel 9.
Reglementen.
1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stel-

len, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nade-
re regeling wenselijk wordt geacht.

2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd
zijn.

3. Het bestuur is ten allen tijde bevoegd een reglement te wijzi-
gen of op te heffen.

4. Ten aanzien van een besluit tot het vaststellen, wijzigen of
opheffen van een reglement vindt het bepaalde in artikel 11,
leden 1 en 2, overeenkomstige toepassing.

Artikel 10.
Boekjaar en jaarstukken.
1. Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalender-

jaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de

Stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de
Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaam-
heden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de
daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevens-
dragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de
rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden
gekend.

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na af-
loop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten
met bijbehorende toelichting van de Stichting te maken en op
papier te stellen.
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4. Het bestuur zal, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoel-
de stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door
het bestuur aan te wijzen deskundige. Deze brengt alsdan
omtrent zijn onderzoek verslag uit.

5. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende
toelichting, wordt ten blijke van de vaststelling door alle be-
stuurders ondertekend; ontbreekt de ondertekening van één
of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van rede-
nen melding gemaakt.

6. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren
te bewaren.

Artikel 11.
Statutenwijziging. Fusie en splitsing.
1. Het bestuur is, na verkregen goedkeuring van de vergadering

van participanten in de Vennootschap, bevoegd deze statuten
te wijzigen en tot fusie en splitsing te besluiten. Het besluit
daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in
een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of ver-
tegenwoordigd zijn. Is een vergadering waarin een dergelijk
besluit aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede ver-
gadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en
niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze
tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of ver-
tegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig omtrent het voor-
stel zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden
besloten, mits met algemene stemmen.

2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijzi-
ging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voor-
stel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgeno-
men, te worden gevoegd.

3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan
een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzon-
derlijk bevoegd gemelde notariële akte te verlijden.

Artikel 12.
Ontbinding.
1. Het bestuur is, na verkregen goedkeuring van de vergadering

van participanten in de Vennootschap, bevoegd de Stichting te
ontbinden.

2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde
in het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.

3. De Stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit
tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aan-
kondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam wor-
den toegevoegd: in liquidatie. De vereffening eindigt op het
tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer
bekend zijn.

4. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de
Stichting. Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoe-
ming, de schorsing en het ontslag van bestuurders van toe-
passing. De overige statutaire bepalingen blijken eveneens
voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.

5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting is
bestemd voor de Vennoten naar verhouding van ieders
inbreng.

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden

van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaar onder
berusting van de door het bestuur aangewezen persoon.

Artikel 13.
Slotbepaling.
In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voor-
zien, beslist het bestuur.

Artikel 14.
Overgangsbepaling.
Het eerste boekjaar van de Stichting loopt tot en met eenendertig
december tweeduizend elf. Dit artikel vervalt nadat het eerste
boekjaar is geëindigd.

Slotverklaring.
Ten slotte verklaarde de comparante, handelend als gemeld, ter
uitvoering van het bepaalde in artikel 5 leden 1 en 3 dat het
bestuur voor de eerste maal uit een lid bestaat en dat voor de eer-
ste maal tot bestuurder van de Stichting wordt benoemd TMF
Management B.V., een besloten vennootschap met beperkte aan-
sprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te
1076 AZ Amsterdam op het adres Locatellikade 1 Parnassustoren,
ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer
33203015.

Volmacht.
Van de volmacht op de comparante blijkt uit één onderhandse
akte, die aan deze akte zal worden gehecht (Bijlage).

Slot.
De comparante is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum aan het begin van
deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de
comparante opgegeven en toegelicht. De comparante heeft ver-
klaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tij-
dig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisge-
nomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk na beperk-
te voorlezing is deze akte eerst door de comparante en daarna door
mij, notaris, ondertekend.
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Artikel 1. Begripsbepalingen.
In deze statuten wordt verstaan onder:
a de “algemene vergadering”:

het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders;
b een “algemene vergadering van aandeel-houders”:

de bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met
vergaderrechten;

c het “uitkeerbare eigen vermogen”:
het deel van het eigen vermogen van de vennootschap, dat
het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die
krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat;

d de “jaarrekening”:
de balans en de winst en verliesrekening met de toelichting;

e de “jaarvergadering”:
de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de
behandeling en vaststelling van de jaarrekening.’

H O O F D S T U K  I I .  
N a a m ,  z e t e l  e n  d o e l .

Artikel 2. Naam en zetel.
2.1 De naam van de vennootschap is:

ANTEA VASTGOED MANAGEMENT B.V.
2.2 De vennootschap is gevestigd te ‘s-Gravenhage.

Artikel 3. Doel.
De vennootschap heeft ten doel:
a het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreem-

den van goederen – onroerende zaken, schepen en rechten
van intellectuele eigendom daaronder begrepen –, zomede
het beleggen van vermogen, in het bijzonder – doch niet uit-
sluitend – in Nederland;

b het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het
samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede
het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke
rechtsvorm ook, meer in het bijzonder indien deze onderne-
mingen het onder a. genoemde ten doel hebben;

c het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in
het bijzonder – doch niet uitsluitend – aan dochtermaat-
schappijen, groepsmaatschap-pijen en/of deelnemingen,
zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden;

d het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in het bij-
zonder – doch niet uitsluitend – ten behoeve van rechtsper-
sonen en vennootschappen als hiervoor onder c. bedoeld;

e het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin
van het woord.

H O O F D S T U K  I I I .  
M a a t s c h a p p e l i j k  k a p i t a a l .  

R e g i s t e r  va n  a a n d e e l h o u d e r s .  

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.
4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

negentig duizend euro (g 90.000,—).

4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in negentig duizend
(90.000) aandelen met een nominaal bedrag van één euro 
(g 1,—) elk.

4.3 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet
uitgegeven.

Artikel 5. Register van aandeelhouders.
5.1 De directie houdt een register van aandeelhouders, waarin de

namen en adressen van alle aandeelhouders worden opgeno-
men, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen
hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening,
alsmede met vermelding van het nominaal op elk aandeel
gestorte bedrag.

5.2 In het register van aandeelhouders worden tevens opgeno-
men de namen en adressen van de pandhouders en vrucht-
gebruikers van aandelen, met vermelding van de datum
waarop zij het recht hebben verkregen en de datum van
erkenning of betekening.

5.3 Iedere aandeelhouder, iedere pandhouder van aandelen en
iedere vruchtgebruiker van aandelen is verplicht aan de ven-
nootschap schriftelijk opgave te doen van zijn adres.

5.4 Het register van aandeelhouders wordt regelmatig bijgehou-
den. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register wor-
den getekend door één of meer personen die tot vertegen-
woordiging van de vennootschap bevoegd zijn.

5.5 De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een
vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel
uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. 

5.6 De directie legt het register ten kantore van de vennootschap
ter inzage van de aandeelhouders.

H O O F D S T U K  I V .  
U i t g i f t e  va n  a a n d e l e n .  E i g e n  a a n d e l e n .  

Artikel 6. Besluit tot uitgifte van aandelen. 
Bevoegd orgaan. Notariële akte. 
6.1 Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de

algemene vergadering geschieden, voor zover door de algeme-
ne vergadering geen ander vennootschaps-orgaan is aangewe-
zen.

6.2 Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe
bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vesti-
ging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen par-
tij zijn.

Artikel 7. Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht.
7.1 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en

de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
7.2 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een

voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke
nominale bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van
de beperkingen volgens de wet.

7.3 Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het
verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.

7.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, wor-
den beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde
orgaan.
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Artikel 8. Storting op aandelen.
8.1 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale

bedrag worden gestort.
8.2 Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover

niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in
vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de
vennootschap en met inachtneming van het bepaalde in arti-
kel 2:203a van het Burgerlijk Wetboek.

8.3 Storting op aandelen door inbreng anders dan in geld ge-
schiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:204b
van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9. Eigen aandelen.
9.1 De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen

aandelen nemen.
9.2 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certifica-

ten daarvan verkrijgen, maar alleen om niet of indien:
a. het uitkeerbare eigen vermogen ten minste gelijk is aan

de verkrijgingsprijs; en
b. het gezamenlijke nominale bedrag van de te verkrijgen

en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaat-
schap-pijen tezamen gehouden aandelen of certificaten
daarvan niet meer dan de helft van het geplaatste kapi-
taal van de vennootschap bedraagt; en

c. machtiging tot de verkrijging is verleend door de alge-
mene vergadering of door een ander vennootschapsor-
gaan dat daartoe door de algemene vergadering is aan-
gewezen.

9.3 Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte
van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans,
verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen of certifi-
caten daarvan en uitkeringen uit winst of reserves aan ande-
ren, die de vennootschap en haar dochtermaatschappijen na
de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer
dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is
vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig artikel 9.2
hiervoor niet toegestaan.

9.4 Verkrijging van aandelen of certificaten daarvan in strijd met
artikel 9.2 is nietig.

9.5 Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aande-
len in haar kapitaal of certificaten daarvan, mag de vennoot-
schap slechts verstrekken doch slechts tot ten hoogste het
bedrag van de uitkeerbare reserves.

9.6 Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aan-
delen of certificaten daarvan geschiedt ingevolge een besluit
van de algemene vergadering voor zover door de algemene ver-
gadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen. Bij
het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de
vervreemding bepaald. Vervreemding van eigen aandelen ge-
schiedt met inachtneming van de in deze statuten opgeno-
men blokkeringsregeling.

9.7 Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan
een dochtermaat-schappij daarvan kan in de algemene verga-
dering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aan-
deel waarvan één hunner de certificaten houdt.

Artikel 10. Vermindering van het geplaatste kapitaal.
10.1 De algemene vergadering kan, met inachtneming van het

dienaangaande in de wet bepaalde, besluiten tot verminde-
ring van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.

10.2 De kapitaalvermindering moet naar even-redigheid van de
daarin betrokken aandelen geschieden, voor zover daarvan
niet wordt afgeweken met instemming van alle betrokken
aandeelhouders.

10.3 De oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhou-
ders waarin een voorstel tot kapitaalvermindering wordt
gedaan, ver-meldt het doel van de kapitaal-vermindering en
de wijze van uitvoering.

10.4 Op een vermindering van het geplaatste kapitaal van de ven-
nootschap zijn voorts van toepassing de bepalingen van de
artikelen 2:208 en 2:209 van het Burgerlijk Wetboek.

H O O F D S T U K  V .
L e v e r i n g  va n  a a n d e l e n .  B e p e r k t e  r e c h t e n .

U i t g i f t e  va n  c e r t i f i c a t e n .

Artikel 11. Levering van aandelen; Aandeelhoudersrechten.
Vruchtgebruik. Pandrecht. Notariële akte.
11.1 Voor de levering van een aandeel of de levering van een

beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten over-
staan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland
verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

11.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de
rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbon-
den rechten eerst worden uitge-oefend nadat de vennoot-
schap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is
betekend, overeenkomstig hetgeen terzake in de wet is
bepaald.

11.3 Bij de vestiging van een pandrecht op een aandeel of bij de
vestiging of levering van een vruchtgebruik op een aandeel
kan het stemrecht niet aan de pandhouder of vruchtgebrui-
ker worden toegekend.

Artikel 12. Uitgifte certificaten van aandelen.
De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van
certificaten van haar aandelen.

H O O F D S T U K  V I .  

Artikel 13. Blokkeringsregeling 
(aanbieding aan medeaandeelhouders).

13.1 Een overdracht van één of meer aandelen kan slechts plaats-
vinden met inachtneming van hetgeen hierna in dit artikel is
bepaald, tenzij (i) alle aandeelhouders schriftelijk goedkeu-
ring voor de voorgenomen over-dracht  hebben verleend,
welke goedkeuring alsdan voor een periode van drie maan-
den geldig is, of (ii) de desbetreffende aan-deelhouder krach-
tens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere
aandeel-houder  verplicht is.

13.2 Een aandeelhouder die één of meer van zijn aandelen wenst
over te dragen (hierna: de “Aanbieder”), is verplicht die aan-
delen eerst te koop aan te bieden aan zijn medeaandeelhou-
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ders. Dit aanbod wordt gedaan door middel van een kennis-
geving van de Aanbieder aan de directie, onder opgave van
het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen. Binnen twee
weken na ontvangst van deze kennisgeving brengt de directie
het aanbod ter kennis van de medeaandeelhouders. Mede-
aandeelhouders die geïnteresseerd zijn één of meer van de
aangeboden aandelen te kopen (hierna: “Gegadigden”), die-
nen dat op te geven aan de directie, binnen één maand na ver-
zending van genoemde kennisgevingen van de directie; opga-
ven van medeaandeelhouders die later worden ontvangen,
worden niet in aanmerking genomen. Indien de vennoot-
schap zelf medeaandeelhouder is, kan zij alleen met instem-
ming van de Aanbieder als Gegadigde optreden.

13.3 De prijs waarvoor de aangeboden aandelen door de Gegadig-
den kunnen worden gekocht, wordt vastgesteld door de
Aanbieder en de Gegadigden in onderling overleg of door één
of meer door hen aan te wijzen deskundigen. Indien zij over
de prijs of de deskundige(n) geen overeenstemming bereiken,
wordt de prijs vastgesteld door één of meer onafhankelijke
deskundigen, op verzoek van één of meer van de betrokken
partijen te benoemen door de voorzitter van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken waarbij de vennootschap is inge-
schreven in het Handelsregister. Indien een deskundige is
aangewezen, is deze gerechtigd tot inzage van alle boeken en
bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van
alle inlichtingen waarvan kennisneming voor zijn prijsvast-
stelling dienstig is.

13.4 Binnen één maand na vaststelling van de prijs dienen de
Gegadigden aan de directie op te geven hoeveel van de aan-
geboden aandelen zij wensen te kopen; een Gegadigde van
wie deze opgave niet binnen genoemde termijn is ontvangen,
wordt niet langer als Gegadigde aangemerkt. Na de opgave als
bedoeld in de vorige volzin kan een Gegadigde zich slechts
terugtrekken met goedkeuring van de andere Ge-gadigden.

13.5 Indien de Gegadigden in totaal meer aandelen wensen te
kopen dan zijn aangeboden, zullen de aangeboden aandelen
tussen hen worden verdeeld. De verdeling wordt in onderling
overleg door de Gegadigden vastgesteld. Indien de Gegadig-
den niet binnen twee weken na de in artikel 13.4 bedoelde
opgave aan de directie overeenstemming hebben bereikt over
de verdeling, wordt deze vastgesteld door de directie, en wel
zoveel mogelijk naar evenredigheid van het gezamenlijk
nominaal bedrag van de door iedere Gegadigde gehouden
aandelen per het moment van de verdeling.
Aan een Gegadigde kunnen echter niet meer van de aange-
boden aandelen worden toegewezen dan hij wenst te kopen.

13.6 De Aanbieder mag zijn aanbod intrekken tot een maand na
de dag waarop hem bekend wordt aan welke Gegadigde of
Gegadigden hij al de aangeboden aandelen kan verko-pen en
tegen welke prijs.

13.7 Indien komt vast te staan dat geen van de medeaandeelhou-
ders Gegadigde is of dat niet al de aangeboden aandelen
tegen con-tante betaling worden gekocht, mag de Aanbieder
tot drie maanden nadien alle door hem aangeboden aande-
len, en niet slechts een deel daarvan, vrijelijk over-dragen.

13.8 Alle kennisgevingen en opgaven als bedoeld in dit artikel die-
nen te worden gedaan bij aangetekende brief of tegen ont-

vangst-bewijs. Telkens wanneer de directie zodanige kennis-
geving of opgave ontvangt, zendt zij daarvan onverwijld een
kopie aan de Aanbieder en alle Gegadigden (met uitzonde-
ring van de afzender), tenzij hiervoor anders is aangegeven.

13.9 De kosten van de benoeming van deskundigen en hun hono-
rarium komen te laste van:
a. de Aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt;
b. de Aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere

helft, indien de aandelen door één of meer Gegadigden
zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de
kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem
gekochte aandelen;

c. de vennootschap, indien van het aanbod geen of geen
volledig gebruik is gemaakt.

13.10Ingeval van (i) toepassing van de schuldsaneringsregeling
natuurlijke personen ten aanzien van een aandeelhouder, (ii)
surséance van betaling of faillissement van een aandeelhou-
der, (iii) ondercuratelestelling van een aandeelhouder, (iv) 
een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van de lichame-
lijke of geestelijke toestand van een aandeelhouder een be-
wind over één of meer van diens goederen wordt ingesteld, of
(v) overlijden van een aandeelhouder, moeten de aandelen
van die aandeelhouder te koop worden aangeboden overeen-
komstig het hiervoor in dit artikel bepaalde. Dit aanbod dient
te geschieden binnen drie maanden na het plaatsvinden van
de desbetreffende gebeurtenis en kan niet worden ingetrok-
ken. Indien na verloop van één maand na het aanbod komt
vast te staan dat geen van de medeaandeelhouders Gegadigde
is of dat niet al de aangeboden aandelen tegen contante beta-
ling worden gekocht, dan mag de desbetreffende aandeel-
houder of diens rechtsopvolger (indien van toepassing) de
door hem gehouden aandelen behouden.
Indien het aanbod niet binnen genoemde termijn is gedaan,
is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd dat aanbod te
doen en, indien alle aangeboden aandelen worden gekocht,
die aandelen aan de koper of kopers te leveren. In dat geval
wordt de koopprijs door de vennootschap aan de rechtheb-
bende uitgekeerd, na aftrek van de voor diens rekening
komende kosten. Indien de vennootschap het aanbod doet,
brengt de directie dat onverwijld ter kennis van de desbetref-
fende aandeelhouder (of diens rechtsopvolger).

H O O F D S T U K  V I I .
B e s t u u r .

Artikel 14. Directie.
Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie

bestaande uit één of meer directeuren.

Artikel 15. Benoeming.
De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering.

Artikel 16. Schorsing en ontslag.
16.1 Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergade-

ring worden geschorst en ontslagen.
16.2 Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar

kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na ver-
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loop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de ophef-
fing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

Artikel 17. Bezoldiging.
De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere
directeur worden vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 18. Bestuurstaak. Besluitvorming. Taakverdeling.
18.1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directie

belast met het besturen van de vennootschap.
18.2 De directie kan een reglement vaststellen waarbij regels wor-

den gegeven omtrent de besluitvorming van de directie.
18.3 De directie kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak

iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast.

Artikel 19. Vertegenwoordiging. Tegenstrijdig belang.
19.1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordi-

gen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan
iedere directeur toe.

19.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte
vertegenwoordigings-bevoegdheid aanstellen. Ieder van hen
vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de
begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van
deze functionarissen wordt door de directie bepaald. Deze
functionarissen kunnen worden ingeschreven in het han-
delsregister, met vermelding van de omvang van hun ver-
tegenwoordigingsbevoegdheid.

19.3 In geval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap
en een directeur wordt de vennootschap vertegenwoordigd
door één van de overige directeuren. De algemene vergade-
ring is steeds bevoegd één of meer andere personen daartoe
aan te wijzen. Indien het een tegenstrijdig belang betreft tus-
sen de vennootschap en alle directeuren of de enige directeur
wordt de vennootschap vertegenwoordigd door één of meer
door de algemene vergadering aan te wijzen personen.

19.4 Ongeacht of er sprake is van een tegenstrijdig belang worden
rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder
van alle aandelen of jegens een deelgenoot in enige huwe-
lijks-gemeenschap of in een gemeenschap van een geregis-
treerd partnerschap waartoe alle aandelen behoren, waarbij
de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeel-
houder of door een van de deelgenoten, schriftelijk vastge-
legd. Voor de toepassing van de vorige volzin worden aande-
len gehouden door de vennootschap of haar dochtermaat-
schappijen niet meegeteld.

19.5 Het bepaalde in artikel 19.4 hiervoor is niet van toepassing op
rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot
de gewone bedrijfsuitoefening van de vennoot-schap behoren.

Artikel 20. Goedkeuring van directiebesluiten.
20.1 De algemene vergadering is bevoegd besluiten van de directie

aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen
duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie
te worden meegedeeld.

20.2 Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering
op een besluit als bedoeld in dit artikel tast de vertegen-woor-
digingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

Artikel 21. Ontstentenis of belet.
In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de over-
blijvende directeuren of is de overblijvende directeur tijdelijk met
het besturen van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis
of belet van alle directeuren of van de enige directeur wordt de
vennootschap tijdelijk bestuurd door één of meer personen die
daartoe door de algemene vergadering worden benoemd.

H O O F D S T U K  V I I I
J a a r r e k e n i n g .  W i n s t .

Artikel 22. Boekjaar. Opmaken jaarrekening.
22.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalen-

derjaar.
22.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar,

behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes
maanden door de algemene vergadering op grond van bij-
zondere omstandigheden, maakt de directie een jaarreke-
ning op.

22.3 De directie legt de jaarrekening binnen de in artikel 22.2
bedoelde termijn voor de aandeelhouders ter inzage ten kan-
tore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de direc-
tie ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders.

22.4 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren.
Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan
wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

Artikel 23. Vaststelling van de jaarrekening. Decharge.
23.1 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het

jaarverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens
vanaf de oproep voor de jaarvergadering te haren kantore
aanwezig zijn. Aandeelhouders kunnen de stukken aldaar
inzien en er kosteloos een afschrift van krijgen.

23.2 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
23.3 De algemene vergadering kan volledige of beperkte decharge

verlenen aan de directeuren voor het gevoerde bestuur.
23.4 Het in deze statuten omtrent het jaarverslag en de krachtens

de wet toe te voegen gegevens bepaalde kan buiten toepassing
blijven indien artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor
de vennootschap geldt. Het in deze statuten omtrent het jaar-
verslag bepaalde kan voorts buiten toepassing blijven indien
artikel 2:396 lid 6, eerste volzin van het Burgerlijk Wetboek
voor de vennootschap geldt.

Artikel 24. Winst. Uitkeringen.
24.1 De winst die in een boekjaar is behaald, staat ter beschikking

van de algemene vergadering.
24.2 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaar-

rekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
24.3 De algemene vergadering kan besluiten tot tussentijdse uit-

keringen en/of tot uitkeringen ten laste van een reserve van
de vennootschap. Ook de directie kan besluiten tot uitkering
van interim-dividend.

24.4 Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaats hebben tot
ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen.

24.5 Tenzij de algemene vergadering een ander tijdstip vaststelt,
zijn uitkeringen op aandelen onmiddellijk na vaststelling
betaalbaar.
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24.6De vordering van een aandeelhouder tot een uitkering op aan-
delen verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren.
Bij de berekening van het bedrag van enige uitkering op aan-
delen tellen de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap
houdt, niet mee.

H O O F D S T U K  I X .  
A l g e m e n e  v e r g a d e r i n g e n  va n  a a n d e e l h o u d e r s .

Artikel 25. Jaarvergadering.
25.1 De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt

gehouden binnen zes maanden na de afloop van het boek-
jaar.

25.2 De agenda van deze jaarvergadering vermeldt onder meer de
volgende onderwerpen:
a. bespreking van het jaarverslag (tenzij artikel 2:396 lid 6,

eerste volzin, of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek
voor de vennootschap geldt);

b. bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
c. het verlenen van decharge aan directeuren;
d. vaststelling van de winstbestemming;
e. voorziening in eventuele vacatures;
f. andere onderwerpen door de directie, dan wel aandeel-

houders tezamen vertegen-woordigende ten minste een
tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal van de ven-
nootschap, aan de orde gesteld en aangekondigd met in-
achtneming van het bepaalde in artikel 27 van deze sta-
tuten.

Artikel 26. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders.
26.1 Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden

gehouden zo dikwijls de directie dat nodig acht.
26.2 Aandeelhouders tezamen vertegenwoor-digende ten minste

een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal van de ven-
nootschap hebben het recht aan de directie te verzoeken een
algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen,
onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwer-
pen. Indien de directie niet binnen vier weken tot oproeping
is overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen zes weken
na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, zijn de
verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 27. Oproeping. Agenda.
27.1 De algemene vergaderingen van aandeel-houders worden bij-

eengeroepen door de directie.
27.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag

voor die van de vergadering.
27.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen ver-

meld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld,
kunnen nader worden aangekondigd met inacht-neming van
de in artikel 27.2 gestelde vereisten.

27.4 De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 35.

Artikel 28. Plaats van de vergaderingen.
Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden
in de gemeente waar de vennootschap volgens deze statuten
gevestigd is. 

Artikel 29. Het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
Zolang in een algemene vergadering van aandeelhouders het gehe-
le geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen geldige beslui-
ten van de algemene vergadering worden genomen over alle aan
de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook
al zijn de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het
oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

Artikel 30. Voorzitterschap.
De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot
dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een
directeur of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter ver-
gadering aanwezige persoon.

Artikel 31. Notulen. Aantekening van aandeelhoudersbesluiten.
31.1 Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aan-

deelhouders worden notulen gehouden door een secretaris
die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden
vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke
daarvan door hen ondertekend.

31.2 De voorzitter van de vergadering of degene die de vergadering
heeft bijeengeroepen, kan bepalen dat van het verhandelde
een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opge-
maakt. Het notarieel proces-verbaal wordt mede ondertekend
door de voorzitter van de vergadering.

31.3 De directie maakt aantekening van alle door de algemene
vergadering genomen besluiten. Indien de directie niet ter
vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de
voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen
besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de direc-
tie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de ven-
nootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van
hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit de
aantekeningen verstrekt, tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 32. Toegang. Vergaderrechten.
32.1 Iedere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergaderingen

van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren
en het stemrecht uit te oefenen.

32.2 Ieder aandeel geeft recht op één stem.
32.3 Iedere aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger moet de pre-

sentielijst tekenen.
32.4 De vergaderrechten volgens artikel 32.1 kunnen worden uit-

geoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde. Onder schrifte-
lijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communica-
tiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht.

32.5 De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergade-
ringen van aandeelhouders een raadgevende stem.

32.6 Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering
beslist de voorzitter van de vergadering.

Artikel 33. Stemmingen.
33.1 De besluiten als bedoeld in de artikelen 6, 7, 9, 15, 16, 17, 23,

24 en 36 kunnen slechts worden genomen met twee/derde
meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een algemene
vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatste
kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.
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Voor zover de wet geen andere meerderheid voorschrijft wor-
den alle overige besluiten genomen met volstrekte meerder-
heid van de uitgebrachte stemmen.

33.2 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrek-
te meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stem-
ming plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meer-
derheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat
hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkre-
gen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen
staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begre-
pen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen
de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd,
evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande
stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij
de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op
meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uit-
gemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming
geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij
een stemming tussen twee personen de stemmen staken,
beslist het lot wie van beiden is gekozen.

33.3 Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkie-
zing van personen, dan is het voorstel verworpen.

33.4 Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voor-
zitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitge-
bracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan
ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stem-
men schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming
geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.

33.5 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet-
uitgebracht.

33.6 Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van
de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.

33.7 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter
van de vergadering omtrent de uitslag van een stemming is
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen
besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uit-
spreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan
vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid
van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden, of in-
dien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schrifte-
lijk geschiedde, een ter vergadering aanwezige stemgerech-
tigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 34. Besluitvorming buiten vergadering. Aantekeningen.
34.1 Besluiten van de algemene vergadering kunnen in plaats van

in een algemene vergadering van aandeelhouders ook schrif-
telijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle
stemgerechtigde aandeelhouders. Het bepaalde in artikel 31.4
van deze statuten is van overeenkomstige toepassing.

34.2 Op besluitvorming buiten vergadering als bedoeld in artikel
34.1 is het bepaalde in artikel 31.5 van overeenkomstige toe-
passing.
De directie houdt van de aldus genomen besluiten aanteke-
ning. Ieder van de aandeelhouders is verplicht er voor zorg te
dragen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk

schriftelijk ter kennis van de directie worden gebracht. 
De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap
ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt
desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekenin-
gen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

H O O F D S T U K  X .
O p r o e p i n g e n  e n  k e n n i s g e v i n g e n .

Artikel 35.
Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeel-
houders en alle kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden
door middel van brieven aan de adressen volgens het register van
aandeel-houders.

H O O F D S T U K  X I .  
S t a t u t e n w i j z i g i n g  e n  O n t b i n d i n g .  V e r e f f e n i n g .

Artikel 36. Statutenwijziging en ontbinding.
Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statuten-
wijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan,
moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering
van aandeelhouders worden vermeldt, en moet, indien het een sta-
tutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten
kantore van de vennootschap ter inzake worden gelegd voor aan-
deelhouders tot de afloop van de vergadering.

Artikel 37. Vereffening.
In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit
van de algemene vergadering zijn de directeuren belast met de ver-
effening van de zaken van de vennootschap.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten
voor zover mogelijk van kracht.
Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden ven-
nootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeel-
houders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale
bedrag van ieders aandelen.
Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende
bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.
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Oprichting
Antea Vastgoed Palazzo B.V.

Op **, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **:
mevrouw **, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde
van Antea Vastgoed Management B.V., een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te ‘s-Gravenhage en kan-
toorhoudende te 2517 JC ‘s-Gravenhage op het adres Stadhouders-
laan 100, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernum-
mer 27259653, hierna te noemen: de “Oprichtster”. De comparan-
te, handelend als gemeld, verklaarde dat de Oprichtster bij dezen
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
opricht, welke wordt geregeerd door de volgende Statuten.

Artikel 1.
Begripsbepalingen.
In deze statuten wordt verstaan onder:
■ Algemene Vergadering: 

het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door stemge-
rechtigde aandeelhouders en pandhouders en vruchtgebrui-
kers met stemrecht op aandelen dan wel de bijeenkomst van
Vergadergerechtigden;

■ Certificaathouders:
houders van met medewerking van de Vennootschap uitgege-
ven certificaten van aandelen;

■ Certificaatrechten:
de rechten die door de wet zijn toegekend aan Certificaathou-
ders;

■ Directie:
het bestuur van de Vennootschap;

■ Dochtermaatschappij:
een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een of meer van
haar Dochtermaatschappijen al dan niet krachtens overeen-
komst met andere stemgerechtigden alleen of samen meer
dan de helft van de stemrechten in de Algemene Vergadering
kunnen uitoefenen alsmede andere rechtspersonen en ven-
nootschappen welke als zodanig door artikel 2:24a van het
Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt;

■ Groepsmaatschappij:
een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Vennoot-
schap in een economische eenheid organisatorisch verbonden
is;

■ Jaarrekening:
de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op
deze stukken;

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

■ Uitkeerbare Reserves:
het deel van het eigen vermogen van de Vennootschap dat het
gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd
met de reserves die krachtens de wet en/of de statuten moeten
worden aangehouden, te boven gaat;

■ Vennootschap:
de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;

■ Vennootschapsorgaan:
de Directie of de Algemene Vergadering;

■ Vergadergerechtigden:
aandeelhouders, Certificaathouders alsmede vruchtgebrui-
kers en pandhouders met Certificaatrechten;

■ Wetsvoorstel 31058:
het wetsvoorstel tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor
besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
(Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) (parlemen-
tair nummer 31058);

■ Wetsvoorstel 31763:
het wetsvoorstel tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek in verband met de aanpassing van regels over be-
stuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen
(parlementair nummer 31763).

Artikel 2.
Naam en zetel.
1. De Vennootschap is genaamd: Antea Vastgoed Palazzo B.V.
2. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.

Artikel 3.
Doel.
De Vennootschap heeft ten doel:
a. het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met,

het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij,
het voeren van beheer en van de directie over en het geven van
adviezen en het verlenen van diensten aan andere vennoot-
schappen en ondernemingen;

b. het zich (mede)verbinden voor en het stellen van zekerheid
voor verplichtingen van Groepsmaatschappijen en derden;

c. het beleggen van vermogen in (hypothecaire) schuldvorderin-
gen, registergoederen, valuta, effecten en vermogenswaarden
in het algemeen;

d. het geven van uitvoering aan een pensioenregeling in de zin
van de Wet op de loonbelasting 1964, waarvan blijkt uit een
pensioenbrief, voor zover deze regeling voortvloeit uit een toe-
zegging omtrent pensioen aan personen ten aanzien van wie
de Pensioenwet niet van toepassing is, zomede het op solide
wijze beleggen van het dekkingsvermogen;

e. het sluiten van en/of het geven van uitvoering aan lijfrente-
overeenkomsten, waaronder stamrechtovereenkomsten, en/of
kapitaalverzekeringen met (ex)werknemers van de
Vennootschap, daaronder begrepen leden van de Directie, op
zodanige wijze dat de Wet op het financieel toezicht niet van
toepassing is;

f. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten,
vergunningen, know how en andere industriële en intellectu-
ele eigendomsrechten;
g. het verrichten van alle handelingen op financieel, com-

mercieel en industrieel gebied; en voorts
h. het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de

ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan
zijn.
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verkrijgen, mits aan de wettelijke vereisten is voldaan.
2. Voor vervreemding van eigen aandelen door de Vennootschap

is de goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist.
3. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daar-

van begrepen.

Artikel 7.
Vermindering van het geplaatste kapitaal.
1. De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van

het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door
het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te
verminderen, mits aan de wettelijke vereisten is voldaan. In
dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking
heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het
besluit zijn geregeld.

2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die
de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten
houdt.

3. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de
verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van
een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen.
Zulk een terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid
op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredig-
heid mag worden afgeweken met instemming van alle betrok-
ken aandeelhouders.

4. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel
genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de
kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Het tweede,
derde en vierde lid van artikel 2:233 Burgerlijk Wetboek zijn
van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8.
Register van aandeelhouders en register van certificaathouders.
1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd.

Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
2. De Directie houdt ten kantore van de Vennootschap een regis-

ter van aandeelhouders waarin de namen en de adressen van
alle aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van de
datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de nummers
van de aandelen, de datum van erkenning of betekening als-
mede van het op elk aandeel gestorte bedrag. Daarin worden
tevens opgenomen de namen en de adressen van hen die een
recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben
met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben
verkregen, de datum van erkenning of betekening alsmede
met vermelding of hen het stemrecht en de Certificaatrechten
toekomen. In het register wordt mede-aangetekend elk ver-
leend ontslag voor aansprakelijkheid voor nog niet gedane
stortingen. Iedere aandeelhouder, Certificaathouder, vrucht-
gebruiker en pandhouder is verplicht aan de Directie zijn
adres en iedere wijziging daarin Schriftelijk mede te delen; dit
adres blijft tegenover de Vennootschap gelden zolang de
betrokkene niet Schriftelijk aan de Directie een ander adres
heeft  opgegeven. Alle gevolgen van het niet mededelen van
zijn adres en van wijzigingen daarin zijn voor rekening en 
risico van de betrokkene. Alle kennisgevingen aan en oproe-
pingen van aandeelhouders, Certificaathouders, vruchtge-
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Artikel 4.
Maatschappelijk kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt
negentigduizend euro (g 90.000,00), verdeeld in negentigduizend
(90.000) gewone aandelen, elk nominaal groot een euro (g 1,00).

Artikel 5.
Emissie, voorkeursrecht en financiële steunverlening.
1. De uitgifte van nog niet geplaatste aandelen geschiedt krach-

tens besluit van en op de voorwaarden vast te stellen door de
Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan haar
bevoegdheden hiertoe overdragen aan een ander Vennoot-
schapsorgaan en kan deze overdracht herroepen.

2. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voor-
keursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nomina-
le bedrag van zijn aandelen. Er is geen voorkeursrecht op aan-
delen die worden uitgegeven aan werknemers van de Vennoot-
schap of van een Groepsmaatschappij.

3. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte wor-
den beperkt of uitgesloten bij besluit van het Vennootschaps-
orgaan dat tot het nemen van het besluit tot uitgifte bevoegd
is.

4. De Vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en
het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend binnen veer-
tien dagen, nadat een besluit daartoe is genomen, schriftelijk
aan aan alle aandeelhouders aan het in het register van aan-
deelhouders vermelde adres. Het voorkeursrecht kan worden
uitgeoefend gedurende ten minste vierweken na de dag van
verzending van de aankondiging.

5. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van toe-
passing bij het verlenen van een recht tot het nemen van aan-
delen. Aandeelhouders hebben echter geen voorkeursrecht op
aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien
reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

6. Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestem-
de, ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris ver-
leden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

7. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale
bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel,
ten hoogste drie vierden van het nominale bedrag, eerst be-
hoeft te worden gestort nadat de Vennootschap het zal hebben
opgevraagd.

8. Tenzij de wet anders bepaalt mag/mogen de Vennootschap
en/of haar Dochtermaatschappijen zekerheid stellen, een
koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich
hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden met
het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aande-
len of certificaten daarvan in het kapitaal van de Vennoot-
schap.

9. Mits aan de wettelijke vereisten wordt voldaan mag de Ven-
nootschap leningen met het oog op het nemen of verkrijgen
van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan ver-
strekken.

Artikel 6.
Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.
1. De Vennootschap mag volgestorte aandelen in haar kapitaal
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Artikel 10.
Blokkeringsregeling.
1. Een aandeelhouder, die één of meer aandelen wenst over te

dragen, is verplicht van zijn voornemen daartoe bij aangete-
kende brief kennis te geven aan de Directie onder opgave van
de naam van de voorgestelde verkrijger(s) en van het aantal
over te dragen aandelen; deze kennisgeving geldt als aanbie-
ding van het aandeel of de aandelen aan de overige aandeel-
houders in voege als hierna is omschreven.

2. De Directie is verplicht het aanbod binnen acht dagen na ont-
vangst bij aangetekende brieven ter kennis van de overige aan-
deelhouders te brengen.

3. Gedurende veertien dagen na verzending van de in het vorige
lid voorgeschreven aangetekende brieven is ieder van de overi-
ge aandeelhouders bevoegd op het aanbod in te gaan bij aan-
getekende brief aan de Directie onder vermelding van het aan-
tal aandelen waarop hij reflecteert.

4. Zijn de overige aandeelhouders tezamen gegadigd voor meer
aandelen dan aangeboden zijn dan geschiedt de toewijzing
zoveel mogelijk in verhouding tot het aantal aandelen, dat
ieder hunner reeds bezit. Heeft een aandeelhouder minder
aandelen opgeëist dan hem naar bedoelde verhouding zouden
toekomen, dan worden de daardoor vrijkomende aandelen
aan de overige gegadigden in genoemde verhouding toegewe-
zen. Een voor verdeling met toepassing van het vorenstaande
niet vatbaar aantal aandelen of restant wordt toegewezen bij
loting door de Directie in aanwezigheid van een notaris, ter
keuze van de Directie, te houden binnen acht dagen na slui-
ting van de termijn voor opeising door aandeelhouders. De
gegadigden worden opgeroepen bij die loting tegenwoordig te
zijn. Een gegadigde die bij de loting een aandeel toegewezen
krijgt neemt aan de loting niet verder deel totdat ieder van de
gegadigden bij de loting ten minste één aandeel toegewezen
gekregen heeft. De Directie deelt onverwijld het aantal aande-
len dat aan iedere gegadigde is toegewezen bij aangetekende
brieven mede aan de aanbieder en de gegadigden.

5. De aanbieder en degene aan wie één of meer aandelen zijn toe-
gewezen treden in overleg omtrent de voor het aandeel of de
aandelen te betalen prijs. Indien dit overleg niet tot overeen-
stemming heeft geleid binnen drie weken na de kennisgeving
als bedoeld in lid 4 van dit artikel wordt de prijs, welke gelijk
dient te zijn aan de waarde van het aandeel of de aandelen,
vastgesteld door een deskundige, aan te wijzen door partijen
in gemeenschappelijk overleg of, zo zij omtrent deze aanwij-
zing niet tot overeenstemming zijn gekomen binnen veertien
dagen nadat één van de partijen aan de wederpartij heeft
medegedeeld dat zij prijsvaststelling door een deskundige
wenst, door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken in welker handelsregister de Vennootschap is inge-
schreven.

6. De deskundige brengt zijn rapport uit aan de Directie.
De Directie deelt onverwijld aan de aanbieder en iedere gega-
digde bij aangetekende brief mede welke prijs de deskundige
heeft vastgesteld.

7. Iedere gegadigde heeft gedurende een maand na verzending
van de in lid 6 van dit artikel voorgeschreven aangetekende
brieven het recht te verklaren, dat hij niet langer of slechts
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bruikers en pandhouders kunnen rechtsgeldig aan het in het
register vermelde adres worden gedaan. Iedere inschrijving en
aantekening in het register wordt getekend door een direc-
teur.

3. Indien met medewerking van de Vennootschap certificaten
van aandelen zijn uitgegeven, houdt de Directie voorts een
register van certificaathouders, waarin de namen en adressen
van alle Certificaathouders worden opgenomen. Het register
van certificaathouders kan deel uitmaken van het register van
aandeelhouders.

4. Het register van aandeelhouders en het register van certifi-
caathouders worden regelmatig bijgehouden. Beide registers
liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage voor aan-
deelhouders, Certificaathouders alsmede voor vruchtgebrui-
kers met Certificaatrechten en pandhouders met Certificaat-
rechten. De gegevens van het register van aandeelhouders
omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een
ieder. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder
kan op zijn verzoek te allen tijde, echter slechts voor zover het
zijn aandelen, respectievelijk zijn recht betreft, niet-verhan-
delbare, door een directeur getekende uittreksels uit het
register van aandeelhouders om niet verkrijgen, vermeldende
de nummers van de aandelen, welke op de dag van afgifte van
het uittreksel te zijnen name zijn ingeschreven, respectieve-
lijk van de aandelen, welke te zijnen behoeve met pandrecht
of vruchtgebruik zijn bezwaard. Rust op een aandeel een
vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel
aan wie het stemrecht en de Certificaatrechten met betrek-
king tot dat aandeel toekomen.

5. Behoort een aandeel, een met medewerking van de Vennoot-
schap uitgegeven certificaat op naam van een aandeel, een
vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel tot een
gemeenschap waarop titel 7 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek
van toepassing is, dan kunnen de gezamenlijke deelgenoten,
die tevens in het register moeten zijn ingeschreven, ten aan-
zien van de Vennootschap slechts worden vertegenwoordigd
door één door hen daartoe Schriftelijk aan te wijzen persoon.
De personalia van de aangewezene worden in het register
opgenomen, terwijl alle kennisgevingen aan en oproepingen
van de gezamenlijke deelgenoten aan het in het register inge-
schreven adres van de aangewezene kunnen worden gedaan.

Artikel 9.
Levering van aandelen en beperkte rechten op aandelen.
1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een

beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten over-
staan van een in Nederland gevestigde notaris verleden, akte
waarbij de betrokkenen partij zijn.

2. De levering van een aandeel of de levering van een beperkt
recht daarop overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid,
werkt mede van rechtswege tegenover de Vennootschap. Be-
houdens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de rechts-
handeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden
rechten eerst worden uitgeoefend nadat de Vennootschap de
rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar betekend is,
dan wel deze heeft erkend door inschrijving in het aandeel-
houdersregister.
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voor minder aandelen dan hij aanvankelijk had opgeëist gega-
digd is. Deze verklaring geschiedt bij aangetekende brief aan
de Directie. De aldus vrijkomende aandelen worden alsdan
door de Directie binnen acht dagen tegen de door de deskun-
dige vastgestelde prijs aangeboden aan de overige aandeel-
houders met overeenkomstige toepassing van het in de leden
2, 3 en 4 bepaalde.

8. De aanbieder heeft te allen tijde het recht zijn aanbod in te
trekken doch uiterlijk tot een maand nadat hem definitief ter
kennis is gekomen aan welke gegadigden hij al de aangeboden
aandelen kan verkopen en tegen welke prijs; deze intrekking
geschiedt bij aangetekende brief aan de Directie.

9. Nadat de hiervoor bepaalde termijn voor intrekking van het
aanbod is verstreken deelt de Directie aan de aanbieder en de
uiteindelijke gegadigden mede of de aanbieder zijn aanbod al
dan niet heeft ingetrokken. Ingeval van gestanddoening van
het aanbod moeten de toegewezen aandelen tegen gelijktijdi-
ge betaling van de verschuldigde prijs worden geleverd binnen
een maand na ontvangst van de mededeling van de Directie
omtrent de gestanddoening van het aanbod.

10. De overdracht van alle aangeboden aandelen aan de voorge-
stelde verkrijger(s) genoemd in de kennisgeving voorgeschre-
ven in lid 1 is vrij, indien niet alle aandelen tegen contante
betaling worden opgeëist, mits de aanbieder zijn aanbod niet
heeft ingetrokken en mits de levering plaats heeft binnen drie
maanden nadat is komen vast te staan dat niet alle aandelen
worden opgeëist en zulks door de Directie aan de aanbieder is
medegedeeld.

11. De kosten en het honorarium verschuldigd aan de in lid 5
bedoelde deskundige zijn voor rekening van:
a. de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt;
b. de aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere

helft, indien de aandelen door aandeelhouders zijn
gekocht, met dien verstande, dat iedere koper in de kosten
en het honorarium bijdraagt in verhouding van het aantal
door hem gekochte aandelen;

c. de Vennootschap, indien de aandeelhouders van het aan-
bod geen of geen volledig gebruik hebben gemaakt.

12. Ingeval:
a. een aandeelhouder overlijdt;
b. een aandeelhouder in staat van faillissement wordt ver-

klaard en deze faillietverklaring onherroepelijk is gewor-
den of ingeval een aandeelhouder surséance van betaling
verkrijgt, onder curatele wordt gesteld met benoeming tot
curator van een persoon aan wie hij zijn aandelen niet
vrijelijk mocht overdragen of op welke andere wijze ook
het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

c. een wettelijke goederengemeenschap krachtens huwelijk
of geregistreerd partnerschap, waarvan aandelen deel uit-
maken, anders dan door het overlijden van de aandeel-
houder wordt ontbonden;

d. van ontbinding van een rechtspersoon, een maatschap,
een vennootschap onder firma, een commanditaire ven-
nootschap of enigerlei andere vennootschap, welke aan-
deelhouder is;

e. van toedeling van aandelen bij verdeling van enige ande-
re gemeenschap dan die bedoeld onder c en d van dit lid;

f. van overgang van aandelen tengevolge van fusie of split-
sing;

g. door overdracht of andere overgang van aandelen, dan
wel door overgang van stemrecht op aandelen of door uit-
gifte van aandelen de zeggenschap over een rechtsper-
soon, welke aandeelhouder is door één of meer anderen
wordt verkregen in de zin van het SER-Besluit Fusiege-
dragsregels 2000, zulks ongeacht of die gedragsregels op
de betreffende verkrijging van toepassing zijn, rust op de
aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke
vertegenwoordiger casu quo de nieuwe aandeelhouder de
verplichting daarvan Schriftelijk aan de Directie kennis te
geven, zulks binnen dertig dagen na het ontstaan van die
verplichting. Onmiddellijk na ontvangst van deze kennis-
geving deelt de Directie Schriftelijk aan de betrokken aan-
deelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke verte-
genwoordiger casu quo de nieuwe aandeelhouders mede,
dat zijn casu quo hun aandelen gelden als aangeboden in
de zin van dit artikel. De Directie is dan verplicht onver-
wijld de aandeelhouders Schriftelijk van het vooronder-
stelde aanbod in kennis te stellen. De leden 1 tot en met
11 van dit artikel vinden dan overeenkomstige toepassing
met dien verstande, dat de aanbieder niet het recht heeft
zijn aanbod in te trekken en dat in een geval waarin de
aanbieder vrij is de aangeboden aandelen aan de voorge-
stelde verkrijger(s) over te dragen de aandeelhouder, diens
rechtverkrijgenden casu quo de nieuwe aandeelhouders
slechts het recht hebben die aandelen te behouden. Het
niet voldoen aan de verplichting tot aanbieding van aan-
delen op grond van het bepaalde in dit lid heeft tot
gevolg, dat na het verstrijken van de hiervoor genoemde
termijn het aan de aandelen verbonden vergader- en stem-
recht niet kan worden uitgeoefend en dat het recht op
dividend wordt opgeschort voorzolang niet aan die ver-
plichting wordt voldaan.

13. Blijft de aandeelhouder of blijven diens rechtverkrijgenden of
wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe aandeelhou-
ders, ondanks daartoe strekkende sommatie van de Directie,
in gebreke met het voldoen aan de verplichting als bedoeld in
lid 12 van dit artikel dan worden de betrokkenen geacht aan
die verplichting te hebben voldaan op het tijdstip dat de
Directie hen zulks bij aangetekende brief mededeelt. De
Directie is alsdan overeenkomstig lid 12 van dit artikel gehou-
den de aandeelhouders onverwijld van het vooronderstelde
aanbod in kennis te stellen. Blijven de betrokkenen in gebreke
te voldoen aan het bepaalde in lid 5 van dit artikel dan is de
Directie onherroepelijk gemachtigd aan het aldaar bepaalde
namens de betrokkene(n), te voldoen. Blijven de betrokkenen
in gebreke, indien een aandeel is toegewezen, het aandeel
tegen betaling van de overeengekomen of vastgestelde prijs te
leveren dan is de Directie onherroepelijk gemachtigd de lever-
ing namens de betrokkene(n) te bewerkstelligen en de daartoe
nodige akte(n) te tekenen. De overeengekomen of vastgestelde
prijs moet alsdan ten behoeve van de betrokkene(n) bij de
Vennootschap worden gestort.

14. In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde is de aan-
bieder vrij de door hem aangeboden aandelen over te dragen
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aan de voorgestelde verkrijger(s), respectievelijk hebben de
aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden casu quo de nieuwe
aandeelhouders het recht de betreffende aandelen te behou-
den, indien alle mede-aandeelhouders schriftelijk verklaren af
te zien van hun recht op overneming en mits de levering
geschiedt binnen drie maanden nadat alle mede-aandeelhou-
ders bedoelde verklaring hebben afgelegd.

15. De voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing:
a. indien een aandeelhouder krachtens de wet tot over-

dracht van zijn aandeel/aandelen aan een eerdere houder
daarvan verplicht is;

b. indien de aandelen zijn gaan behoren tot een ontbonden
wettelijke goederengemeenschap krachtens huwelijk of
geregistreerd partnerschap voor zover de aandelen
binnen twaalf maanden na het ontstaan van de onver-
deeldheid zijn toebedeeld aan de oorspronkelijke aan-
deelhouder. Het bepaalde in lid 12 sub g is niet van toe-
passing indien het hiervoor in dit lid sub b bepaalde van
toepassing is op de aandelen van een rechtspersoon welke
gerechtigd is tot één of meer aandelen in de
Vennootschap.

16. De Vennootschap als houdster van aandelen in haar eigen
kapitaal kan ingevolge het in dit artikel bepaalde slechts gega-
digde zijn met instemming van de aanbieder.

17. Voor de toepassing van dit artikel worden rechten op het ver-
krijgen van aandelen met aandelen gelijk gesteld.

Artikel 11.
Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen 
en certificaten van aandelen.
1. De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop

een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.
2. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe

aan de vruchtgebruiker of de pandhouder indien zulks bij de
vestiging van het beperkt recht is bepaald en deze bepaling is
goedgekeurd door de Algemene Vergadering bij besluit, geno-
men met algemene stemmen in een vergadering, waarin het
gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Ingeval in
bedoelde vergadering het vereiste quorum niet is vertegen-
woordigd, kan geen tweede vergadering worden gehouden
overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van artikel 2:230 Burger-
lijk Wetboek.

3. Indien een ander in de rechten van de stemgerechtigde
vruchtgebruiker of pandhouder treedt, komt hem het stem-
recht slechts toe, indien de overgang van het stemrecht door
de Algemene Vergadering is goedgekeurd met quorum en
meerderheid als in lid 2 bedoeld. Het bepaalde in de laatste
volzin van lid 2 is alsdan van overeenkomstige toepassing.

4. De goedkeuring als hiervoor in de leden 2 en 3 bedoeld wordt
verzocht bij aangetekende brieven gericht aan de Directie.
Binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek om goed-
keuring wordt door de Directie een binnen dertig dagen na die
ontvangst te houden Algemene Vergadering bijeengeroepen,
waaraan het verzoek om goedkeuring wordt voorgelegd.
Indien de Directie in gebreke blijft bedoelde Algemene Verga-
dering aldus bijeen te roepen, is de verzoeker zelf tot bijeen-
roeping bevoegd met inachtneming van het daaromtrent in

deze statuten bepaalde.
5. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtge-

bruiker en pandhouder die stemrecht hebben, hebben Certi-
ficaatrechten.

6. De Vennootschap mag medewerking verlenen aan de uitgifte
van certificaten op naam van aandelen, maar uitsluitend inge-
volge een daartoe strekkend besluit van de Algemene Verga-
dering. Aan iedere houder van dergelijke certificaten komen
de Certificaatrechten toe.

Artikel 12.
Directie.
1. De Vennootschap heeft een Directie bestaande uit één of meer

personen. Zowel een natuurlijke als rechtspersoon kan direc-
teur zijn.

2. De Algemene Vergadering stelt het aantal directeuren vast.
3. De Algemene Vergadering benoemt de directeuren en is te

allen tijde bevoegd iedere directeur te schorsen of te ontslaan.
Besluiten tot ontslag van een directeur kunnen slechts worden
genomen met een meerderheid van ten minste twee derden
van de geldige stemmen, mits deze meerderheid ten minste de
helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Ingeval het
vereiste quorum niet is vertegenwoordigd, kan geen tweede
vergadering als bedoeld in lid 3 van artikel 2:230 Burgerlijk
Wetboek worden gehouden.

4. Indien, ingeval van schorsing van een directeur, de Algemene
Vergadering niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft
besloten, eindigt de schorsing.

5. Een directeur wordt in de Algemene Vergadering waarin zijn
schorsing of ontslag aan de orde komt in de gelegenheid
gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij door een raads-
man te doen bijstaan.

6. De Algemene Vergadering stelt de beloning en de verdere
arbeidsvoorwaarden van ieder van de directeuren vast. Deze
beloning kan bestaan uit een vast bedrag en/of een variabel
bedrag afhankelijk van de winst of anderszins, al naar gelang
de Algemene Vergadering zal besluiten.

Artikel 13.
Taak en bevoegdheden.
1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de Direc-

tie belast met het besturen van de Vennootschap.
2. Zo de Directie uit meer dan één lid bestaat, kan de Algemene

Vergadering één van hen tot voorzitter benoemen en kan zij
één van hen benoemen tot financieel directeur of tot alge-
meen directeur.

3. De Directie vergadert zo dikwijls een of meer van haar leden
dit nodig acht. De oproeping geschiedt - onder vermelding van
de te behandelen punten - door de directeur van wie het initi-
atief tot de vergadering uitgaat, met inachtneming van een
oproepingstermijn van ten minste acht dagen. De directeuren
kunnen zich door een ander lid van de Directie bij schriftelijke
volmacht doen vertegenwoordigen. Directievergaderingen
kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of
videoconferenties, of door middel van enig ander communi-
catiemiddel, mits elke deelnemende directeur door alle ande-
ren gelijktijdig kan worden gehoord en mits dergelijke verga-
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4. De Directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits

dit Schriftelijk geschiedt, alle directeuren in het te nemen
besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van
besluitvorming verzet.

5. De Directie besluit, zowel in als buiten vergadering, met vol-
strekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde
directeuren. Bij staken van stemmen is de stem van de voor-
zitter van de Directie doorslaggevend; is er geen voorzitter van
de Directie aangewezen, dan beslist de Algemene Vergadering.

6. Directievergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter
van de Directie. Is geen voorzitter van de Directie aangewezen
of is de voorzitter van de Directie afwezig, dan wijst de verga-
dering zelf haar voorzitter aan. Tot die tijd is de oudst ter ver-
gadering aanwezige directeur met de leiding van de vergade-
ring belast. De voorzitter van de vergadering wijst een van de
aanwezige directeuren, of zo die tot de vergadering is toegela-
ten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen
van het in de vergadering verhandelde te houden. De notulen
worden getekend door de voorzitter en de notulist van de
betreffende vergadering.

7. Het door de voorzitter van de directievergadering uitgespro-
ken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede,
voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd
voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit,
is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van
het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daar-
van betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer
de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of,
indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met
briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit ver-
langt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevol-
gen van de oorspronkelijke stemming.

8. Alle notulen van de Directievergaderingen alsmede alle
Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenre-
gister.

9. Wanneer de Vennootschap van enig besluit van de Directie wil
doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het
besluit is vervat door één lid van de Directie voldoende en
vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat
besluit.

10. Indien er meer dan één directeur is, kan de Directie een regle-
ment opstellen waarin aangelegenheden haar intern betref-
fende, worden geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in
strijd zijn met het bepaalde in deze statuten. Voorts kunnen
de directeuren al dan niet bij reglement hun werkzaamheden
onderling verdelen. De Algemene Vergadering kan bepalen
dat deze regels en taakverdeling op schrift moeten worden
vastgelegd en kan deze regels en taakverdeling aan haar goed-
keuring onderwerpen.

11. De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van de Directie
aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen
duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan de Directie
te worden meegedeeld.

12. De Directie behoeft de goedkeuring van de Algemene Verga-
dering voor besluiten strekkende tot het sluiten - overdragen
(in genot) daaronder begrepen - van het bedrijf van de

Vennootschap of van een belangrijke deelneming van de
Vennootschap.

13. Het ontbreken van de ingevolge de leden 11 en 12 van dit arti-
kel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegd-
heid van de Directie of de directeuren niet aan.

14. De Directie is verplicht de aanwijzingen van de Algemene
Vergadering op te volgen omtrent de algemene lijnen van het
te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het
personeelsbeleid in de Vennootschap.

15. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren
is (zijn) de overblijvende directeur(en) met het gehele bestuur
belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of
van de enige directeur wordt de Vennootschap tijdelijk
bestuurd door een persoon die daartoe door de Algemene
Vergadering steeds moet zijn aangewezen.

16. De leden van de Directie zijn, tenzij de Algemene Vergadering
anders beslist, verplicht de Algemene Vergadering bij te
wonen. Zij hebben in de Algemene Vergadering een adviseren-
de stem.

Artikel 14.
Vertegenwoordiging.
1. De Directie alsmede iedere directeur vertegenwoordigt de

Vennootschap.
2. Indien een directeur een belang heeft strijdig met dat van de

Vennootschap, zal zowel de Directie als iedere directeur de
Vennootschap - onverminderd het in deze statuten bepaalde -
niettemin kunnen vertegenwoordigen.

3. Indien de directeur die in privé een belang heeft dat strijdig
met dat van de Vennootschap is, niet tevens enig aandeelhou-
der van de Vennootschap is, behoeft de Directie voor het
besluit tot het aangaan van de rechtshandeling de goedkeu-
ring van de Algemene Vergadering, maar het ontbreken van
zodanige goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegd-
heid van de Directie of de directeuren niet aan.

4. De Directie kan functionarissen met algemene of beperkte ver-
tegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen ver-
tegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de
begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van
deze functionarissen wordt door de Directie bepaald. Deze
functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handels-
register, met vermelding van de omvang van hun vertegen-
woordigingsbevoegdheid. De vertegenwoordigingsbevoegd-
heid van een aldus benoemde functionaris kan zich niet uit-
strekken tot gevallen waarin de Vennootschap een tegenstrij-
dig belang heeft met de desbetreffende functionaris of met
één of meer directeuren.

5. Rechtshandelingen van de Vennootschap jegens de houder
van alle aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of
jegens een deelgenoot in een wettelijke goederengemeen-
schap krachtens huwelijk of geregistreerd partnerschap waar-
toe alle aandelen in het kapitaal van de Vennootschap beho-
ren, waarbij de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door
deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten, worden
op schrift vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin
worden aandelen gehouden door de Vennootschap of haar
Dochtermaatschappijen niet meegeteld. Indien de eerste zin
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niet in acht is genomen, kan de rechtshandeling ten behoeve
van de Vennootschap worden vernietigd.

6. Het voorgaande lid is niet van toepassing op rechtshandelin-
gen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone
bedrijfsuitoefening van de Vennootschap behoren.

Artikel 15.
Algemene Vergaderingen.
1. Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Vergadering gehou-

den en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar
welke onder meer bestemd is tot:
a. behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de

Jaarrekening is verleend, de behandeling van de
Jaarrekening en, voor zover door de wet voorgeschreven,
van het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in
artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek;

b. het vaststellen van de Jaarrekening, behoudens ingeval
uitstel voor het opmaken van de Jaarrekening is verleend;

c. het verlenen van décharge aan directeuren;
d. het vaststellen van de winstbestemming;
e. het vaststellen van eventuele tantièmes voor directeuren;
f. het verrichten van al hetgeen de wet overigens voor-

schrijft;
g. andere onderwerpen door de Directie dan wel Verga-der-

gerechtigden, tezamen vertegenwoordigende ten minste
één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal van de
Vennootschap, aan de orde gesteld en aangekondigd met
inachtneming van het bepaalde in deze statuten.

2. Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls
een directeur dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in
het volgende lid.

3. De Directie is verplicht een Algemene Vergadering bijeen te
roepen, indien één of meer Vergadergerechtigden die geza-
menlijk ten minste tien procent (10%) van het geplaatste kapi-
taal vertegenwoordigen haar dit Schriftelijk onder nauwkeu-
rige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken.
Indien alsdan de Directie in gebreke blijft een vergadering bij-
een te roepen, zodanig, dat deze binnen vier weken na ont-
vangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, is ieder van de
verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd met inachtne-
ming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.

4. Algemene Vergaderingen worden gehouden in de statutaire
plaats van vestiging van de Vennootschap. In een Algemene
Vergadering, gehouden in een andere plaats kunnen geldige
besluiten eveneens worden genomen indien het gehele
geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en alle Vergader-
gerechtigden geldig zijn opgeroepen.

5. De bijeenroeping van Vergadergerechtigden geschiedt, onver-
minderd het in lid 3 van dit artikel bepaalde, Schriftelijk door
of namens de Directie aan de adressen van de Vergadergerech-
tigden, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeel-
houders en het register van certificaathouders, zulks op een
termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproe-
ping en die van de vergadering niet meegerekend. Indien een
Vergadergerechtigde hiermee Schriftelijk instemt, kan de
oproeping geschieden door een langs elektronische weg toe-
gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres

dat door hem voor dit doel Schriftelijk aan de Vennootschap is
bekend gemaakt.

6. De oproeping houdt de agenda van de vergadering in.
Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen
nader worden aangekondigd met inachtneming van de in het
voorgaande lid bedoelde termijn. Een onderwerp, waarvan de
behandeling Schriftelijk is verzocht door één of meer houders
van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één hon-
derdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordi-
gen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze
aangekondigd indien de Vennootschap het verzoek niet later
dan op de dertigste dag vóór die van de vergadering heeft ont-
vangen en mits geen zwaarwichtig belang van de Vennoot-
schap zich daartegen verzet. Voor de toepassing van dit lid 6
worden Certificaathouders gelijkgesteld met de houders van
aandelen.

7. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften
voor het oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter
inzage leggen van te behandelen onderwerpen niet in acht
zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten
worden genomen mits in de betreffende vergadering alle Ver-
gadergerechtigden vertegenwoordigd zijn en mits met alge-
mene stemmen van alle stemgerechtigden.

Artikel 16.
1. De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van

de Directie en indien de Directie geen voorzitter heeft aange-
wezen door de in leeftijd oudste in functie ter vergadering
aanwezige directeur. Is geen van de directeuren ter vergade-
ring aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het hou-
den van de notulen en stelt met deze secretaris de notulen
vast, ten blijke waarvan hij deze met de secretaris tekent. De
notulen dienen in een notulenregister te worden opgenomen.
Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel pro-
ces-verbaal wordt opgemaakt, behoeven notulen niet te wor-
den gehouden en is ondertekening van het proces-verbaal
door de notaris voldoende.

3. Iedere directeur, één of meer Vergadergerechtigden die geza-
menlijk ten minste tien procent (10%) van het geplaatste kapi-
taal vertegenwoordigen en de voorzitter van de vergadering
zijn te allen tijde bevoegd opdracht te geven om op kosten van
de Vennootschap een notarieel proces-verbaal te doen opma-
ken.

4. Vergadergerechtigden zijn bevoegd de Algemene Vergaderin-
gen bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover
hen het stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen.
Iedere Vergadergerechtigde kan zich ter vergadering doen ver-
tegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde. Indien de
Directie bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de
mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de Vergadergerech-
tigden bevoegd hun bevoegdheden als genoemd in de eerste
volzin van dit lid door middel van een elektronisch communi-
catiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen
aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de ver-
binding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden
bekendgemaakt, (ii) de Vergadergerechtigde kan worden ge-
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waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands
Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen,
teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te
nemen. De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een
besluit van de Algemene Vergadering. De in dit lid vermelde
regeling kan niet worden toegepast indien een vordering als
bedoeld in de artikelen 2:336, 2:342 of 2:343 van het Burgerlijk
Wetboek is ingesteld.

8. Verkrijgt bij verkiezing van personen niemand bij de eerste
stemming de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden;
verkrijgt ook dan niemand de volstrekte meerderheid, dan vin-
den één of meer herstemmingen plaats, totdat hetzij één per-
soon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen
twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde
herstemmingen - waaronder niet is begrepen de tweede vrije
stemming - wordt telkens gestemd tussen de personen op wie
bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezon-
derd de persoon op wie bij de voorgaande stemming het
geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaan-
de stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één
persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op
wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen
meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming
tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie
van hen beiden is verkozen.

9. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde
geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover
gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel.

10. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het
voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist,
dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerder-
heid van de Algemene Vergadering of, indien de oorspronke-
lijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één
stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming ver-
vallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

11. De Directie houdt van de genomen besluiten aantekening. De
aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter
inzage van de Vergadergerechtigden. Aan ieder van dezen
wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aanteke-
ningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 18.
1. Besluiten tot:

a. wijziging van de statuten; en
b. ontbinding van de Vennootschap, kunnen, indien het

voorstel daartoe door de Directie is gedaan, worden geno-
men met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Is het voorstel daartoe niet door de Directie
gedaan dan kunnen deze besluiten slechts worden geno-
men met een meerderheid van ten minste twee derden
van de geldige stemmen, uitgebracht in een Algemene
Vergadering, in welke ten minste drie vierden van het
geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

2. Indien in een vergadering, in welke krachtens het vorige lid de
aanwezigheid van een quorum vereist is, dit quorum niet ver-

ïdentificeerd, (iii) de Vergadergerechtigde rechtstreeks kan
kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv)
indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, de Vergader-
gerechtigde kan deelnemen aan de beraadslagingen en (v) de
Vergadergerechtigde het stemrecht kan uitoefenen, dit laatste
voor zover hem het stemrecht toekomt.

5. De directeuren hebben als zodanig in de Algemene Vergade-
ringen een raadgevende stem.

6. Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering be-
slist de voorzitter van de vergadering.

Artikel 17.
1. In de Algemene Vergaderingen geeft elk aandeel recht op het

uitbrengen van één stem. Indien de Directie de mogelijkheid
daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen vooraf-
gaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch
communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder
dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een spe-
ciaal daartoe aangewezen e-mailadres. Deze stemmen worden
gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene Vergadering
worden uitgebracht. Een aldus uitgebrachte stem is onherroe-
pelijk en bindt ook degene die in de periode tussen het uit-
brengen van die stem en het tijdstip van de Algemene
Vergadering het betrokken aandeel verkrijgt.

2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan
een Dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering
geen stem worden uitgebracht; zulks kan evenmin voor een
aandeel waarvan de Vennootschap of een Dochtermaatschap-
pij certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van
aandelen die aan de Vennootschap en haar Dochtermaat-
schappijen toebehoren zijn evenwel niet van hun stemrecht
uitgesloten indien het vruchtgebruik of pandrecht is geves-
tigd, voordat het aandeel aan de Vennootschap of een
Dochtermaatschappij toebehoorde. De Vennootschap of een
Dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor
aandelen waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pand-
recht heeft.

3. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal ver-
tegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald
gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt wordt geen reke-
ning gehouden met aandelen waarop geen stem kan worden
uitgebracht.

4. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over per-
sonen bij ongetekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de
voorzitter van de vergadering zonder tegenspraak van één van
de stemgerechtigde aanwezigen een andere wijze van stem-
men vaststelt of toelaat.

5. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voor-
geschreven worden alle besluiten genomen met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.

6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet als uitge-
brachte stemmen geteld.

7. Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan
komt geen besluit tot stand. Eén of meer aandeelhouders of
andere stemgerechtigden vertegenwoordigende ten minste
vijftig procent (50%) van het geplaatste kapitaal hebben het
recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering,
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tegenwoordigd  is, wordt een tweede vergadering bijeen geroe-
pen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes
weken na de eerste; deze tweede vergadering is bevoegd het
besluit te nemen met een meerderheid van ten minste twee
derden van de uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het ter
vergadering vertegenwoordigde kapitaal.

3. Indien een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal
komen wordt een afschrift van dat voorstel, waarin de voorge-
dragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, van de dag
van de oproeping tot na afloop van de vergadering ten kanto-
re van de Vennootschap voor de Vergadergerechtigden ter
inzage gelegd en kan ieder van hen daarvan op zijn verzoek
kosteloos afschrift verkrijgen, tenzij zodanig afschrift bij de
niet elektronisch uitgebrachte oproeping wordt gevoegd.

Artikel 19.
1. Tenzij de Vennootschap Certificaathouders en/of vruchtge-

bruikers en pandhouders met stemrecht kent, kunnen beslui-
ten van aandeelhouders in plaats van in Algemene Vergade-
ringen ook Schriftelijk worden genomen, mits met algemene
stemmen van alle tot stemmen bevoegde aandeelhouders. Het
bepaalde in artikel 16 lid 5 is van overeenkomstige toepassing.

2. Iedere aandeelhouder is verplicht er voor te zorgen dat de
aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk Schriftelijk ter
kennis van de Directie worden gebracht. De Directie neemt de
besluiten, welke op de wijze als in het artikel omschreven
wijze zijn tot stand gekomen in het notulenregister van de
Algemene Vergaderingen op en doet daarvan in de eerstvol-
gende Algemene Vergadering mededeling.

Artikel 20.
Accountantsonderzoek.
1. De Algemene Vergadering is bevoegd - en indien zulks wette-

lijk is voorgeschreven verplicht - een accountant als bedoeld in
artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek te benoemen teneinde de
door de Directie opgemaakte Jaarrekening te onderzoeken,
daarover verslag uit te brengen aan de Directie en een verkla-
ring af te leggen.

2. Indien de Algemene Vergadering nalatig is met de benoeming
van de accountant als bedoeld in lid 1 van dit artikel,
geschiedt deze benoeming door de Directie.

3. De benoeming kan te allen tijde worden ingetrokken door de
Algemene Vergadering en door degene door wie de benoeming
is geschied.

Artikel 21.
Boekjaar, Jaarrekening en winstverdeling.
1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalender-

jaar.
2. De Directie sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken

van de Vennootschap af en maakt daaruit binnen vijf maan-
den - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste
zes maanden door de Algemene Vergadering op grond van bij-
zondere omstandigheden - de Jaarrekening op en legt binnen
deze termijn deze stukken voor aandeelhouders ter inzage ten
kantore van de Vennootschap. Binnen deze termijn legt de
Directie ook het jaarverslag over. De Jaarrekening wordt

ondertekend door alle directeuren; indien enige onderteke-
ning ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de
reden, melding gemaakt op de Jaarrekening.

3. De Vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte Jaar-reke-
ning, het jaarverslag en de krachtens lid 1 van artikel 2:392
Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot
de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, te
haren kantore aanwezig zijn. De Vergadergerechtigden kun-
nen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift
van verkrijgen.

4. Het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde omtrent het
jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wet-
boek toe te voegen gegevens blijft buiten toepassing, indien
artikel 2:396 lid 6, eerste volzin, of artikel 2:403 Burgerlijk
Wetboek voor de Vennootschap geldt.

5. De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast. De Alge-
mene Vergadering kan volledige of beperkte décharge verle-
nen aan de directeuren voor het gevoerde beheer.

6. De Vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de in dit
artikel bedoelde stukken en gegevens, indien en voor zover en
op de wijze zoals de artikelen 2:394 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek dit voorschrijven.

Artikel 22.
1. De uitkeerbare winst staat ter vrije beschikking van de Alge-

mene Vergadering voor uitkering van dividend, reservering of
zodanige andere doeleinden binnen het doel van de Vennoot-
schap als die vergadering zal besluiten. Bij de berekening van
het winstbedrag dat op elk aandeel zal worden uitgekeerd
komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het
nominale bedrag van de aandelen in aanmerking.

2. De Vennootschap kan aan aandeelhouders en andere gerech-
tigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen
doen tot ten hoogste het bedrag van de Uitkeerbare Reserves.
Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die
de Vennootschap in haar kapitaal houdt niet mede, tenzij op
die aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust of
van die aandelen met medewerking van de Vennootschap cer-
tificaten zijn uitgegeven.

3. van winst geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening
waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

4. De Algemene Vergadering kan besluiten tot tussentijdse uit-
keringen en/of tot uitkeringen ten laste van een reserve van de
Vennootschap. Ook de Directie kan besluiten tot uitkering van
interim-dividend.

5. Tenzij de Algemene Vergadering een ander tijdstip vaststelt
zijn dividenden onmiddellijk betaalbaar na vaststelling.

6. De vordering tot uitbetaling van dividend verjaart door ver-
loop van vijf jaren.

Artikel 23.
Ontbinding en vereffening.
1. Ingeval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de ver-

effening door de Directie tenzij de Algemene Vergadering
anders beslist.

2. De Algemene Vergadering stelt de beloning van de vereffe-
naars vast.
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3. Gedurende de vereffening blijven deze statuten zoveel moge-
lijk van kracht.

4. Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennoot-
schap van haar vermogen overblijft wordt allereerst op de aan-
delen terugbetaald hetgeen daarop gestort is. Hetgeen daarna
van het vermogen overblijft wordt uitgekeerd aan de aandeel-
houders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen. Op aan-
delen die de Vennootschap zelf houdt kan geen liquidatie-uit-
kering aan de Vennootschap zelf plaatshebben.

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap
gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door
de Algemene Vergadering bij het besluit tot ontbinding is aan-
gewezen. Indien een aanwijzing als voormeld door de Alge-
mene Vergadering niet is geschied, geschiedt deze door de ver-
effenaars.

Artikel 24.
Overgangsbepaling 1.
Het eerste boekjaar van de Vennootschap loopt tot en met eenen-
dertig december tweeduizend elf. Dit artikel vervalt nadat het eer-
ste boekjaar isgeëindigd.

Artikel 25.
Overgangsbepaling 2.
Indien het Wetsvoorstel 31763 in werking treedt, wordt aan artikel
13 lid 1 de volgende volzin toegevoegd: Bij de vervulling van hun
taak richten de directeuren zich naar het belang van de
Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Artikel 26.
Overgangsbepaling 3.
Indien het Wetsvoorstel 31763 in werking treedt, worden aan arti-
kel 13 lid 3 de volgende volzinnen toegevoegd:
Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvor-
ming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang
heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en
de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen
directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen
door de Algemene Vergadering.

Artikel 27.
Overgangsbepaling 4.
Indien het Wetsvoorstel 31763 in werking treedt, vervallen de
leden 2 en 3 van artikel 14.

Artikel 28.
Overgangsbepaling 5.
Indien het Wetsvoorstel 31058 in werking treedt, komt artikel 4 te
luiden als volgt:

Kapitaal.
Het kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in aandelen, elk
nominaal groot een euro (g 1,00).
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Slotverklaring.
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte:
a. in het kapitaal van de Vennootschap wordt deelgenomen door

de Oprichtster voor achttienduizend (18.000) gewone aande-
len; derhalve bedraagt het geplaatste kapitaal achttiendui-
zend euro (g 18.000,00);

b. alle geplaatste aandelen zijn à pari in geld volgestort; storting
in vreemd geld is toegestaan;

c. voor de eerste maal wordt de Oprichtster tot directeur van de
Vennootschap benoemd;

d. de verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 2:179
Burgerlijk Wetboek is verleend blijkens een aan deze akte
gehechte Ministeriële verklaring, de dato ** (Bijlage); door het
Ministerie van Justitie is aan de Vennootschap het nummer
B.V. ** toegekend;

e. de verklaring als bedoeld in artikel 2:203a Burgerlijk Wetboek
is aan deze akte gehecht (Bijlage). De Vennootschap aanvaardt
de stortingen vermeld in deze verklaring voor het geval het
een verklaring als bedoeld in lid 1 sub b van artikel 2:203a
Burgerlijk Wetboek betreft.

Volmacht.
Van de volmacht op de comparante blijkt uit één onderhandse
akte, die aan deze akte zal worden gehecht (Bijlage).

Slot.
De comparante is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum aan het begin van
deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de
comparante opgegeven en toegelicht. De comparante heeft ver-
klaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tij-
dig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisge-
nomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk na beperk-
te voorlezing is deze akte eerst door de comparante en daarna door
mij, notaris, ondertekend.
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De ondergetekenden:
1. Antea Vastgoed Management B.V., een besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te ‘s-Gravenhage en
kantoorhoudende te 2517 JC ‘s-Gravenhage op het adres Stad-
houderslaan 100, ingeschreven in het handelsregister onder
dossiernummer 27259653, hierna te noemen: “Beheerder”;

2. Antea Vastgoed Palazzo B.V., een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te ‘s-Gravenhage en kan-
toorhoudende te 2517 JC ‘s-Gravenhage op het adres Stad-
houderslaan 100, ingeschreven in het handelsregister onder
dossiernummer **, hierna te noemen: “Beherend Vennoot”;

3. Antea Vastgoed Palazzo C.V., een commanditaire vennoot-
schap aangegaan naar Nederlands recht, [waarvan de onder-
neming is] gevestigd te ‘s-Gravenhage en kantoorhoudende te
2517 JC ‘s-Gravenhage op het adres Stadhouderslaan 100, inge-
schreven in het handelsregister onder dossiernummer **, hier-
na te noemen: “CV”; en

4. Stichting Antea Vastgoed Palazzo, een stichting, gevestigd te
‘s-Gravenhage en kantoorhoudende te 2517 JC ‘s-Gravenhage
op het adres Stadhouderslaan 100, ingeschreven in het han-
delsregister onder dossiernummer **, hierna te noemen:
“Bewaarder”, 

in aanmerking nemende dat:
■ de CV ten doel heeft het beleggen van (haar) vermogen, ten-

einde de vennoten van de CV in de opbrengst te doen delen en
zodanig dat de risico’s daarvan worden gespreid, door dit ver-
mogen aan te wenden voor de financiering van de verwerving
van de economische eigendom van het bedrijfsgebouw plaat-
selijk bekend Lelystad aan **, hierna te noemen: “het Register-
goed”;

■ in verband met de openstelling voor deelneming in de CV voor
derden als commanditaire vennoot een prospectus als bedoeld
in de Wet op het financieel toezicht (“Wft”) beschikbaar wordt
gesteld, hierna genoemd: “het Prospectus”;

■ in de CV-overeenkomst is bepaald dat de Bewaarder zal optre-
den als bewaarder in de zin van de Wft, waarbij de Bewaarder
onder meer belast is met de bewaring van de activa van de CV,
alles met inachtneming van hetgeen hierover in de Wft, het
Prospectus, de CV-overeenkomst en deze overeenkomst is be-
paald;

■ in de CV-overeenkomst is bepaald dat de Beheerder zal optre-
den als beheerder in de zin van de Wft, waarbij de Beheerder
onder meer belast is met het beheer van het vermogen van de
CV en de administratie van de CV, alles met inachtneming van
hetgeen hierover in de Wft, het Prospectus, de CV-overeen-
komst en deze overeenkomst is bepaald;

■ alhoewel de Wft op dit fonds niet daadwerkelijk van toepas-
sing is, het wenselijk is dat de werkzaamheden van de Beheer-
der, de Beherend Vennoot en van de Bewaarder in deze over-
eenkomst nader worden vastgelegd, 

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1.
Opdrachten.
1. De CV geeft bij deze aan de Beheerder opdracht tot het behe-

ren van het vermogen van de CV en tot het voeren van de
administratie van de CV, welke opdracht bij deze door de Be-
heerder wordt aanvaard.

2. De CV geeft bij deze aan de Bewaarder opdracht tot bewaring
van de activa van de CV, welke opdracht bij deze door de
Bewaarder wordt aanvaard.

3. De Bewaarder geeft bij deze aan de Beheerder opdracht tot het
voeren van de administratie van de Bewaarder, welke opdracht
bij deze door de Beheerder wordt aanvaard.

4. De Beherend Vennoot geeft bij deze aan de Beheerder op-
dracht tot het opstellen van de jaarrekening van de Beherend
Vennoot, welke opdracht bij deze door de Beheerder wordt
aanvaard.

Artikel 2.
Werkzaamheden van de Beheerder.
1. De Beheerder zal, met inachtneming van het bepaalde CV-

overeenkomst en deze overeenkomst, de boekhouding en de
administratie voeren van de CV, van de Bewaarder en van de
activa van de CV en de Bewaarder, echter uitsluitend in het
belang, ten behoeve en voor rekening en risico van de venno-
ten van de CV

2. De Beheerder zal zorg dragen voor een periodieke rapportage
(vóór 1 september van ieder jaar ter zake van de eerste zes
maanden van het boekjaar en vóór 1 maart van ieder jaar ter
zake van het afgelopen boekjaar) omtrent de zaken van de CV
en zal deze rapportages aan het adres van alle vennoten van de
CV verstrekken.

3. De Beheerder zal zorg dragen voor het opstellen van de jaarre-
kening van de CV alsmede van de Bewaarder en de Beherend
Vennoot, van de jaarlijkse begroting en de liquiditeitsprogno-
se voor de CV alsmede een jaarlijkse begroting en liquiditeits-
prognose van de exploitatie van de activa van de CV. De begro-
ting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Beherend
Vennoot. In de begroting zijn onder meer opgenomen:
■ de te verwachten opbrengsten van de activa van de CV;
■ de (exploitatie)kosten verbonden aan het houden van de

activa van de CV.
4. De Beheerder zal, voor zover in deze overeenkomst niet anders

is bepaald, bevoegd zijn om na verkregen goedkeuring van de
Beherend Vennoot en de Bewaarder, voor rekening en risico
van de CV, al datgene te doen en als die handelingen te ver-
richten die nuttig nodig of wenselijk zijn voor de uitvoering
van haar taken, daaronder begrepen het overmaken van die
bedragen welke aan de beheerder toekomen, van de rekenin-
gen ten name van de bewaarder, naar haar eigen rekening.

5. De Beheerder zal op verzoek van en na goedkeuring door de
Bewaarder en de CV, voor rekening van de CV en de Bewaarder,
adequate verzekeringen afsluiten om de CV, de Bewaarder en
de Beheerder en eventueel andere betrokken partijen te
beschermen tegen de risico’s en aansprakelijkheden, die voort-
komen uit alle met deze overeenkomst verband houdende
activiteiten, daaronder, voor zover mogelijk, tevens begrepen
aansprakelijkheden van de CV en/of de bewaarder jegens de

5 . 5 O v e r e e n k o m s t  t e r  z a k e  v a n  d e  a d m i n i s t r a t i e ,  h e t  b e h e e r ,  d e  
b e w a r i n g  e n  h e t  m a n a g e m e n t  v a n  A n t e a  V a s t g o e d  P a l a z z o  C V  
e n  h a a r  a c t i v a  ( o n t w e r p )
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beheerder en vice versa, één en ander zover verzekering daar-
van mogelijk en gebruikelijk is. De verzekeringen zullen
zoveel mogelijk ten gunste van de Bewaarder worden afgeslo-
ten.

6. De in dit artikel bedoelde verzekeringen zullen door de Be-
heerder worden verzorgd voor zover zij niet reeds bij de tot-
standkoming van de CV zijn afgesloten.

7. Voor zover de Beheerder werkzaamheden verricht voor de Be-
waarder kan de Bewaarder de Beheerder te allen tijde instruc-
ties omtrent de uitvoering van de werkzaamheden geven en
kan hij de uitbesteding van deze werkzaamheden aan de
Beheerder met onmiddellijke ingang beëindigen indien dit in
het belang is van de (commanditaire) vennoten.

Artikel 3.
Werkzaamheden van de Bewaarder.
1. De Bewaarder zal, met inachtneming van het in de CV-over-

eenkomst en deze overeenkomst bepaalde, uitsluitend in het
belang van de vennoten van de CV de activa van de CV bewa-
ren en zal daartoe de juridische eigendom van het Register-
goed behouden.

2. De Bewaarder ziet toe op het ontvangen van de stortingen van
de (commanditaire) vennoten, int deze stortingen en zal deze
aanhouden en, op aanwijzing van de Beherend Vennoot en
met medewerking van de Beheerder, aanwenden ter verwe-
zenlijking van het doel van de CV, zoals omschreven in de CV-
overeenkomst.

3. De Bewaarder ziet toe op het doen van uitkeringen aan de ven-
noten van de CV, voortvloeiende uit het bepaalde in de CV-
overeenkomst.

4. De Bewaarder neemt binnen de voorgeschreven termijn een
weloverwogen beslissing inzake voorgenomen verkoop van
een gedeelte van het Registergoed.

5. De Bewaarder zal een register aanhouden waarin de naam, het
adres en het aantal en het bedrag van de participaties van
iedere vennoot, alsmede de wijzigingen daarvan, worden ver-
meld.

Artikel 4.
Werkzaamheden van de Beherend Vennoot.
1. De Beherend Vennoot zal, als enig beherend vennoot van de

CV, het bestuur voeren van de CV, zulks overeenkomstig het
bepaalde in de CV-overeenkomst en, als onderdeel daarvan, de
besluiten uitvoeren die door de commanditaire vennoten zijn
goedgekeurd.

2. De Beherend Vennoot zal het beleid ter zake van (de exploita-
tie) van de activa van de CV voorbereiden.

Artikel 5.
Kosten/vergoedingen.
1. Als beheervergoeding ontvangt de Beheerder ieder jaar een

bedrag gelijk aan vijf procent (5 %) van de daadwerkelijk ont-
vangen huur in het betreffende jaar.

2. De Beherende Vennoot is gerechtigd tot een performancefee
van twintig procent (20%) van de meeropbrengst -het positieve
verschil tussen de werkelijke verkoopopbrengst van het Regis-
tergoed, verminderd met de verkoopkosten en het totaal van

de verwervingskosten van dertienmiljoen honderdvijfenze-
ventig duizend euro (g 13.175.000) exclusief omzetbelasting, te
verhogen met alle daarna te activeren bijkomende kosten- van
het Registergoed. Uitkering van deze performancefee aan de
Be-herende Vennootschap zal pas geschieden nadat het
Register-goed is verkocht en geleverd en alle uitkeringen, ver-
schuldigd aan de commanditaire vennoten op grond van het
bepaalde in de CV-overeenkomst, aan de commanditaire ven-
noten zijn geschied.

3. Alle kosten, welke de Beherende Vennoot als beherende ven-
nootschap van de CV in rekening zijn casu quo worden
gebracht ter zake van de verwerving, de financiering van de
activa van de CV, alsmede de jaarlijkse (exploitatie)kosten en
lasten (daaronder te dezen uitdrukkelijk begrepen de renten
op de bedoelde financiering) van de activa en van de CV, wor-
den door de Beherend Vennootschap in rekening gebracht aan
de CV.

4. Alle kosten, welke de Beherend Vennoot als beherend vennoot
van de CV in rekening zijn casu quo worden gebracht ter zake
van de activa van de CV, worden door de Beherend Vennoot in
rekening gebracht aan de CV.

5. Voor de werkzaamheden gemoeid met het bewaren van de
activa van de CV, berekent de Bewaarder aan de CV op jaarba-
sis een vergoeding van een bedrag in aanvang groot vijfdui-
zend euro (g 5.000), exclusief eventueel verschuldigde omzet-
belasting, per jaarultimo te voldoen en jaarlijks geïndexeerd
(CPI, alle huishoudens (2000=100)), eerste indexering per één
september 2010) ter dekking van de door de Bewaarder ge-
maakte kosten.

Artikel 6.
Middelen/bankrekeningen.
1. De CV zal de Beheerder voldoende middelen verschaffen om

haar werkzaamheden inzake de CV naar behoren te kunnen
verrichten.

2. De CV en de Bewaarder kunnen met medewerking van de Be-
heerder meerdere bankrekeningen ten name van de Bewaar-
der openen voor het ontvangen van de stortingen van de ven-
noten, de bedragen van ter leen ontvangen gelden en de bedra-
gen verworven uit hoofde van de exploitatie van de activa van
de CV, alsmede voor het doen van betalingen ten behoeve van
de exploitatiekosten en lasten van (de activa van) de CV De Be-
heerder zal een redelijke kasgeldvoorraad mogen aanhouden.

3. De Beheerder zal er voor zorg dragen dat de opbrengsten van de
activa van de CV rechtstreeks worden overgemaakt naar een bank-
rekening ten name van de Bewaarder bij ING Bank te Den Haag.

4. De CV zal slechts tezamen met de Bewaarder en met mede-
werking van de Beheerder over de in lid 2 bedoelde bankreke-
ningen mogen beschikken. Ter zake van (rechts)handelingen
waarmee een totaal/samengesteld bedrag of belang is gemoeid
dat een bedrag van tienduizend euro (g 10.000,00) niet te
boven gaat, is de CV zelfstandig bevoegd over vorenbedoelde
bankrekeningen te beschikken. Indien de CV in een dergelijk
geval zelfstandig over de bankrekeningen heeft beschikt, is zij
verplicht de Stichting daaromtrent binnen vijf (5) werkdagen
te informeren.

5. De Bewaarder draagt zorg voor de uitkeringen aan de com-
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manditaire vennoten op grond van het bepaalde in de CV-over-
eenkomst.

6. De Bewaarder zal slechts zijn medewerking verlenen aan het
beschikken over de bankrekeningen nadat hij zich ervan heeft
vergewist dat het beschikken plaatsvindt in het kader van de
bedrijfsuitoefening van de CV zoals is omschreven in het
Prospectus en het beschikken niet in strijd is met doelstellin-
gen van de CV en de belangen van de commanditaire venno-
ten.

Artikel 7.
Schade.
1. De Beheerder zal, in overleg met de CV en/of de Bewaarder, al

het redelijkerwijs mogelijke doen om schade en/of verliezen te
beperken en te herstellen.

2. De Bewaarder respectievelijk de Beheerder is volgens Neder-
lands recht jegens de CV en de vennoten aansprakelijk voor
door hen geleden schade voor zover die schade het gevolg is
van een toerekenbare/verwijtbare niet-nakoming dan wel een
gebrekkige nakoming van zijn verplichtingen; dit geldt ook
wanneer de Bewaarder respectievelijk de Beheerder die bij
hem in bewaring gegeven activa respectievelijk het beheer
geheel of gedeeltelijk aan een derde toevertrouwt.

Artikel 8.
Informatievoorziening.
1. De Beheerder, de CV en de Bewaarder zullen elkaar steeds

informeren over alle belangrijke zaken welke de activa van de
CV betreffen.

2. De Beheerder zal eens per zes (6) maanden een vermogensop-
stelling en een staat van baten en lasten met toelichting aan
de CV doen toekomen.

3. De CV zal de door de Beheerder jaarlijks vóór 1 maart en vóór
1 september op te maken verslagen alsmede de jaarlijks door
de Beheerder op te maken jaarrekening onverwijld aan de
Bewaarder doen toekomen.

4. De Beheerder zal aan de accountant van de Bewaarder en de
CV tijdig alle gegevens verstrekken teneinde de accountant in
staat te stellen de jaarrekening te controleren.

5. De Beheerder draagt er zorg voor dat de accountant omtrent
zijn onderzoek verslag aan de CV, de Bewaarder en aan de
Beheerder uitbrengt.

6. De Beheerder verstrekt jaarlijks aan de CV en op haar beurt
verstrekt de CV jaarlijks aan de Bewaarder alle informatie die
de vennoten nodig hebben voor het doen van hun belasting-
aangifte.

Artikel 9.
Verplichtingen en garanties.
1. De Beheerder, de Beherend Vennoot, de CV en de Bewaarder

verplichten zich jegens elkaar, jegens de commanditaire ven-
noten, alsook jegens derden, om tijdig en correct hun ver-
plichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst, de CV-over-
eenkomst en het Prospectus na te komen.

2. Onder de verplichtingen bedoeld in lid 1 is, onder meer, te ver-
staan:
■ het tijdig voorleggen van besluiten die aan de goedkeu-

ring van de commanditaire vennoten zijn onderworpen;
■ het bijeenroepen van een vergadering van vennoten;
■ het opstellen en uitbrengen van verslag aan de vennoten;
■ het beschikbaar stellen van de jaarrekening;
■ het onderhouden van de contacten met en het ter beschik-

king stellen van alle benodigde informatie aan de accoun-
tant van de CV;

■ de betaling van renten, belastingen en verzekeringspre-
mies welke op (de activa van) de CV betrekking hebben.

3. De CV en de Bewaarder garanderen de Beheerder dat de Be-
heerder voor de nakoming van de voor de Beheerder uit deze
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen steeds de vrije en
feitelijke macht heeft om de activa van de CV te beheren en
dat deze daarin niet gestoord zal worden door de CV en/of de
Bewaarder en/of derden. Desalniettemin geldt dat, indien de
Beheerder aan de Bewaarder verzoekt om afgifte van de activa
van de CV, de Bewaarder daartoe slechts over zal mogen gaan
na ontvangst van een verklaring van de Beheerder waaruit
blijkt dat de afgifte verlangd wordt in verband met de regel-
matige uitoefening van de beheerfunctie.

4. De Beheerder verplicht zich na het beëindigen, om welke
reden dan ook, van deze overeenkomst alle boeken, corres-
pondentie en andere bescheiden, die zij in verband met haar
taken onder zich mocht hebben, op eerste verzoek van de CV
en/of Bewaarder aan de verzoeker af te geven.

Artikel 10.
Verkoop van de activa van de CV.
1. De CV kan (een gedeelte van) haar activa slechts verkopen met

goedkeuring van de Bewaarder die daarbij de belangen van de
vennoten in het oog zal houden. Indien de CV (een gedeelte
van) haar activa wenst te verkopen en daaromtrent overeen-
stemming heeft bereikt met een derde zal de Beherende
Vennoot, onder voorbehoud van de hiervoor vermelde goed-
keuring, voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst zorg
dragen. De Beherende Vennoot dient een kopie van de (ont-
werp)koopovereenkomst te zenden aan de Bewaarder. De
Bewaarder zal binnen veertien (14) dagen, na ontvangst van
voornoemde overeenkomst, aan de Beherende Vennoot schrif-
telijk mededelen of zij aan de voorgenomen verkooptransactie
haar goedkeuring verleent.

2. De Beherend Vennoot zal indien gewenst aan de Bewaarder
nadere informatie verschaffen omtrent de voorgenomen ver-
kooptransactie.

3. De Bewaarder kan die in lid 1 bedoelde goedkeuring slechts
onthouden indien de verkooptransactie redelijkerwijs niet in
overeenstemming is met de belangen van de vennoten.

Artikel 11.
Tekortschieten.
1. Indien een der partijen niet, niet behoorlijk of niet tijdig vol-

doet aan enige verplichting welke voor voortvloeit uit deze
overeenkomst, de CV-overeenkomst of het Prospectus, heeft/
hebben de andere partij(en) bij deze overeenkomst het recht,
na de overige partijen hiervan bij aangetekend schrijven in
kennis te hebben gesteld, de onderhavige overeenkomst zon-
der rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen,
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zonder dat zij deswege tot enige schadevergoeding gehouden
zal/zullen zijn, onverminderd de haar/hun verder toekomende
rechten.

2. In geval van toerekenbaar tekortschieten van een partij dient
deze partij door middel van een aangetekend schrijven in
gebreke te worden gesteld, met de sommatie om binnen twee
(2) weken alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

3. In geval van een toerekenbaar tekortschieten van de Bewaar-
der, de Beherend Vennoot of de Beheerder kunnen de venno-
ten overgaan tot het vervangen van de Bewaarder, de beherend
Vennoot of van de Beheerder. Deze vervanging dient plaats te
vinden binnen drie (3) maanden nadat is vast komen te staan
dat een der partijen tekort is geschoten. De Bewaarder, de
Beherend Vennoot en/of de Beheerder dient/dienen alsdan
mede te werken aan haar/hun vervanging, waarbij zij zich ver-
plicht(en) tot het overhandigen, op eerste verzoek van de ven-
noten, van de boeken, correspondentie en andere bescheiden
die zij in verband met haar/hun taken onder zich mocht(en)
hebben. De CV zal zelf zorg dragen voor een adequate vervan-
ging. Voor de benoeming van een nieuw bewaarder, beherend
vennoot en/of beheerder zal de CV binnen vier (4) weken na
vaststelling dat de betreffende partij tekort is geschoten een
vergadering van vennoten bijeenroepen.

Artikel 12.
Vereffening.
In geval van beëindiging van de CV geschiedt de vereffening van de
CV door de Beherend Vennoot in samen werking met de Beheerder
onder toezicht van de Bewaarder. De Beherend Vennoot en de
Beheerder leggen gezamenlijk rekening en verantwoording af aan
de vennoten en de Bewaarder, alvorens tot uitkering aan de ven-
noten over te gaan.

Artikel 13.
Slotbepalingen.
1. Wijziging van deze overeenkomst kan slechts plaatsvinden

met instemming van de CV, de Beherend Vennoot, de Bewaar-
der en de Beheerder. De CV zal aan de wijziging slechts haar
medewerking mogen verlenen, na een gedaan voorstel daartoe
van de Beherend Vennoot en nadat daartoe de vergadering van
vennoten daartoe heeft besloten, met betrekking tot welk
besluit uitdrukkelijk het bepaalde in artikel 27 van de CV-over-
eenkomst van toepassing is.

2. Wijziging van de bepalingen van deze overeenkomst, die tot
gevolg hebben dat rechten of zekerheden van een commandi-
taire vennoot worden verminderd of lasten aan een comman-
ditaire vennoot worden opgelegd, kunnen jegens een com-
manditaire vennoot, die niet met deze wijziging heeft inge-
stemd, niet worden ingeroepen voordat drie maanden zijn ver-
streken nadat de wijziging aan de commanditaire vennoot
bekend is gemaakt, waarbij een commanditaire vennoot
binnen genoemde periode van drie maanden, in afwijking van
het in artikel 4 lid 3 en 4 van de CVovereenkomst ter zake
opzeggen bepaalde, de CV met onmiddellijke ingang kan
opzeggen aan de andere vennoten en waarbij als datum van
uittreding zal gelden de datum waarop de opzegging aan de
Beherend Vennoot is medegedeeld.

3. De bepalingen van de CV-overeenkomst, de statuten van de
Bewaarder, de Beherend Vennoot en de Beheerder en het
Prospectus worden geacht een integraal onderdeel van deze
overeenkomst uit te maken.

Artikel 14.
Einde overeenkomst.
De onderhavige overeenkomst eindigt op de datum waarop de CV
eindigt, zoals nader uiteengezet in de CV-overeenkomst.
Aldus overeengekomen en getekend 

te

op 2010.

Antea Vastgoed Management B.V.
Door:
Functie: directeur

Antea Vastgoed Palazzo B.V.
Door: Antea Vastgoed Management B.V.
Functie: directeur
Door:
Functie: directeur

Antea Vastgoed Palazzo C.V.
Door: Antea Vastgoed Palazzo B.V.
Functie: beherend vennoot
Door: Antea Vastgoed Management B.V.
Functie directeur
Door:
Functie: directeur

Stichting Antea Vastgoed Palazzo
Door: TMF Management B.V.
Functie: bestuurder
Door:
Functie: directeur
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5 . 6 I n s c h r i j v i n g s f o r m u l i e r

V e r k l a r i n g  d e e l n a m e  i n  A n t e a  V a s t g o e d  P A L A Z Z O C V
Indien natuurlijk persoon als participant deelneemt s.v.p. onderstaande invullen**

D e  o n d e r g e t e k e n d e :

Achternaam

Titel(s)

Voornamen voluit

Geslacht man/vrouw*

Geboorteplaats

Geboorte datum

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon overdag

Telefoon ‘s avonds

Legitimatiebewijs paspoort/rijbewijs/Europese identiteitskaart*

Nr. legitimatiebewijs

Afgegeven te Op

En geldig tot

Burgerlijke staat gehuwd/ongehuwd

Met

Geboren te Op

Ongehuwd met/zonder* het aangaan van geregistreerde partnerschapsvoorwaarden

Indien rechtspersoon als participant deelneemt s.v.p. onderstaande invullen**

D e  o n d e r g e t e k e n d e :

Statutaire naam

Adres

Postcode

Vestigingsplaats

Inschrijfnummer KvK***

P e r s o n a l i a  v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d e

Directeur/directrice

Achternaam

Titel(s)
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Voornamen voluit

Geslacht man/vrouw*

Geboorteplaats

Geboorte datum

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon overdag

Telefoon ‘s avonds

Legitimatiebewijs vertegenwoordigingsbevoegde directeur:

paspoort/rijbewijs/Europese identiteitskaart*

Nr. legitimatiebewijs

Afgegeven te Op

En geldig tot

Burgerlijke staat gehuwd/ongehuwd

Met

Geboren te Op

Ongehuwd met/zonder* het aangaan van geregistreerde partnerschapsvoorwaarden

* s.v.p. doorhalen hetgeen niet van toepassing is
** s.v.p. kopie legitimatiebewijs meezenden alsmede een legalisatie-verklaring van een notaris betreffende de handtekening
*** s.v.p. kopie uittreksel handelsregister rechtspersoon bijvoegen

V E R K L A A R T  B I J  D E Z E :
Op basis van de door Antea Vastgoed Management B.V. aan hem/haar verstrekte prospectus d.d. 14 mei 2010 van Antea
Vastgoed Palazzo C.V.:
1. zich te verplichten deel te nemen in en mede te werken aan de totstandkoming van de statutair te Den Haag te

vestigen commanditaire vennootschap “Antea Vastgoed Palazzo CV” (verder ook te noemen de “CV”), met het doel
voor gezamenlijke rekening te beleggen in een vastgoedproject gelegen op de woonwinkelboulevard aan de
Zuiderpoort 2, 4, 6, 8, 20, 34 en 36-38 te Lelystad, als omschreven in het prospectus;

2. bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van de bepalingen van de CV (Deel 5.1 van het prospectus) en het
prospectus;

3. er mee in te stemmen dat het bestuur en de vertegenwoordiging van de CV worden uitgeoefend door de beherend
vennoot van de CV, te weten Antea Vastgoed Palazzo B.V., die onder meer voor het verkrijgen, vervreemden en
bezwaren van de activa van de CV de goedkeuring van de commanditaire vennoten behoeft en verklaart bekend te
zijn met de inhoud van de statuten van Antea Vastgoed Palazzo B.V. (Deel 5.4 van het prospectus) en akkoord te
gaan met de inhoud van de Overeenkomst terzake van de administratie, het beheer, de bewaring en het manage-
ment van Antea Vastgoed Palazzo CV en haar activa (Deel 5.5 van het prospectus); 

4. er mee in te stemmen dat het beheer van Antea Vastgoed Palazzo CV wordt uitgeoefend door de Beheerder van de
CV, te weten Antea Vastgoed Management B.V. en bekend te zijn met de statuten van de Beheerder (Deel 5.3 van het
prospectus);

5. er mee in te stemmen dat Stichting Antea Vastgoed Palazzo (verder ook te noemen: de “Bewaarder”) optreedt als be-
waarder van de CV en bekend te zijn met de inhoud van de statuten van de Bewaarder (Deel 5.2 van het prospectus);



6. zich te verplichten in de CV met participaties (minimale deelname van 2 participaties) deel te nemen.
Het deelnamebedrag bedraagt per participatie g 25.000 (exclusief 3% emissiekosten). Derhalve bedraagt het te stor-
ten bedrag per participatie, inclusief de 3% emissiekosten,  g 25.750.
Ondergetekende stort een totaalbedrag van g (aantal participaties vermenigvuldigd met 
g 25.750). Dit bedrag dient na schriftelijke opgave van Antea Vastgoed Management B.V. te worden overgemaakt op
bankrekening 65.00.36.697, bij ING Bank, ten name van Stichting Antea Vastgoed Palazzo, onder vermelding van
het aantal participaties en de naam van de participant.
Indien het door de ondergetekende te storten bedrag niet uiterlijk op de door Antea Vastgoed Management B.V.
aangegeven datum is betaald aan de Stichting Antea Vastgoed Palazzo verbeurt de ondergetekende ten behoeve van
de Stichting Antea Vastgoed Palazzo een boete gelijk aan 20% van het door de ondergetekende te storten totaalbe-
drag, onverminderd het recht van Stichting Antea Vastgoed Palazzo om nakoming van de verplichtingen van de
ondergetekende te vorderen en/of vergoeding van de schade welke Stichting Antea Vastgoed Palazzo mocht lijden
van de ondergetekende te vorderen.

7. akkoord te gaan dat de definitieve deelname pas kan plaatsvinden nadat dit  inschrijvingsformulier (met kopie
legitimatie en legalisatie-verklaring van een notaris, alsmede een kopie uittreksel handelsregister bij deelname via
een rechtspersoon) en het totale deelnamebedrag (inclusief emissiekosten) ontvangen zijn. Toekenning van de volg-
orde van deelname vindt plaats op basis van ontvangst van de laatste binnenkomst van beide. Inschrijving kan wor-
den afgewezen indien de storting van het toegewezen deel van het deelnamebedrag niet heeft plaatsgevonden op
of vóór de aangegeven stortingsdatum;

8. kennis te hebben genomen van het feit dat de participaties nog moeten worden toegewezen en van de wijze van
toewijzing van participaties;

9. onherroepelijk toestemming te verlenen aan Antea Vastgoed Management B.V. en/of Antea Vastgoed Palazzo B.V.
voor de overdracht van participaties in het commanditair kapitaal, die Antea Vastgoed Management B.V. en/of
Antea Vastgoed Palazzo B.V. eventueel tijdelijk zal nemen teneinde het beoogde commanditaire kapitaal bijeen te
brengen; 

10. bekend te zijn en akkoord te gaan dat er afspraken over de fiscale behandeling van zijn commanditaire kapitaal
zijn gemaakt met de Belastingdienst te Amsterdam die ook voor hem/haar bindend zijn; 

11. volmacht te verlenen aan alle personen werkzaam ten kantore van Van der Stap Notarissen te Rotterdam, speciaal
om namens de ondergetekende:
a. als vennoot deel te nemen in en mede te werken aan de totstandkoming van de statutair te Den Haag, onder

de naam Antea Vastgoed Palazzo CV, te vestigen CV naar burgerlijk recht; 
b. de akte tot vaststelling van de bepaling van de CV te doen passeren en te ondertekenen overeenkomstig het in

de prospectus opgenomen ontwerp opgesteld door Van der Stap Notarissen, voornoemd;
c. al datgene verder te verrichten dat te dezer zake nodig, nuttig of wenselijk is, alles met de macht tot substitu-

tie. 

Getekend te op 2010

Handtekening:

Verzendadres inschrijvingsformulier:
Antea Vastgoed Management B.V.
Antwoordnummer 18464
2501 WK  Den Haag
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C U R R I C U L A  V I TA E  D I R E C T I E  E N  R A A D  VA N  
A D V I E S  VA N  A N T E A  VA S T G O E D  M A N A G E M E N T  B . V.

D r s .  R .  D e  B o e c k

De heer De Boeck rondde in 1986 cum laude zijn studie

Economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam af.

Hij werkte vervolgens als Beleggingsanalist bij Natio-

nale-Nederlanden en maakte in 1987 de overstap naar

Staalbankiers, waar hij zich tot maart 1999 bezig hield

met fusies, overnames en participaties. Hij was van

1991 tot en met 1999 lid van het managementteam van

Staalbankiers. In 1992 ontwikkelde hij bij Staalbankiers

de unieke formule van een participatiemaatschappij

voor het midden- en kleinbedrijf, waarbij het kapitaal

bijeen wordt gebracht door Informal Investors, en voer-

de vanaf dat moment de directie over Staal Partici-

paties. Was binnen Staalbankiers de mede-initiator van

het succesvolle beleggingsproduct de Woningmaatschap.

Realiseerde in 1999 een Management Buy-Out, waarbij

de participatiefondsen van Staalbankiers werden ver-

zelfstandigd hetgeen leidde tot de oprichting van Antea.

D r s .  C . G .  L e k k e r k e r k

De heer Lekkerkerk is na zijn studie Bedrijfskundige

Economie van 1987 tot 1999 vanuit verschillende func-

ties binnen het ING-concern actief geweest op het ge-

bied van financiering van commercieel vastgoed. Van

1999 tot 2009 is hij zelfstandig ondernemer geweest

gespecialiseerd in makelaardij van commercieel vast-

goed en het arrangeren van vastgoedfinancieringen.

Sinds maart 2009 houdt Robert Lekkerkerk zich als

Directeur van Antea Vastgoed bezig met het beheer van

de bestaande vastgoed-CV’s en met de opzet van nieuwe

fondsen.
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J h r .  I n g .  F . R .  G e va e r t s  va n  G e e r v l i e t  

De heer Gevaerts heeft een achtergrond bij FGH Bank

en is sinds 1988 directeur van FOG Vastgoed-financie-

ring en is commissaris bij projectontwikkelaar COGG.

R A A D  V A N  A D V I E S

D r s .  H . C . A .  d e  Vo s  t o t  N e d e r v e e n  

C a p p e l .

De heer de Vos is ex-partner van bouwkundig adviesbu-

reau Diepenhorst De Vos en Partners. Na de verkoop

aan Twijnstra Gudde is hij daar tot 2002 managing

partner geweest. Hij is commissaris bij Altera Vastgoed

en voorzitter van de Investeringscommissie van Triodos

Duurzaam Vastgoedfonds.

D r s .  W.  va n  Z i j l l

Na enkele overheidsfuncties te hebben bekleed was de

heer Van Zijll van 1978 tot 2002 werkzaam bij de M.A.B.

Group te Den Haag, laatstelijk als lid van de groepsdi-

rectie. Vervolgens was hij directeur ontwikkeling van

NS Vastgoed. Momenteel is hij onder meer adviseur bij

Meijer Bergman en Van Wijnen Vastgoedontwikkeling. 
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