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Heden, [datum],
verscheen voor mij, mr. Paul Hubertus Nicolaas Quist, notaris te Amsterdam:
[comparant].
De comparant verklaarde als volgt:

./.

•

de statuten van N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek "Nedap", een naamloze
vennootschap met zetel te Groenlo, adres Parallelweg 2, 7141 DC Groenlo en ingeschreven
in het handelsregister onder nummer 08013836 (de "vennootschap"), zijn laatstelijk
gewijzigd bij akte verleden op negen februari tweeduizend vijftien voor een waarnemer
van mr. D.J.J. Smit, notaris te Amsterdam;

•

de algemene vergadering van de vennootschap heeft op [datum] besloten om de statuten
van de vennootschap gedeeltelijk te wijzigen;

•

voorts werd besloten om onder meer de comparant te machtigen de betreffende
statutenwijziging tot stand te brengen; en

•

van deze besluiten blijkt uit [een kopie van een uittreksel van] de notulen van de betrokken
vergadering die aan deze akte wordt gehecht.

Vervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering van deze besluiten de statuten van de
vennootschap gedeeltelijk te wijzigen als volgt:
Er wordt een nieuw artikel 31A toegevoegd dat komt te luiden als volgt:
VRIJWARING DIRECTEUREN, COMMISSARISSEN EN FUNCTIONARISSEN
Artikel 31A.
31A.1.

Voor zover mogelijk onder Nederlands Recht, maar met uitzondering van handelen of
nalaten tot handelen dat opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar was, zoals
vastgesteld in een eindoordeel door een Nederlandse rechtbank of, ingeval van arbitrage,
door een arbiter, en onverminderd een mogelijke vrijwaring waartoe hij anderszins
gerechtigd kan zijn, wordt iedere huidige of gewezen directeur of commissaris van de
vennootschap voor rekening van de vennootschap gevrijwaard voor alle daadwerkelijke of
dreigende aanspraken, kosten, aanslagen, schades en aansprakelijkheden die in de
uitoefening van zijn taak of de uitoefening van zijn bevoegdheden of enkele andere
handelingen in één van de voormelde hoedanigheden binnen de vennootschap (of zodanige
andere functie als de gevrijwaarde persoon uitoefent of uitoefende op verzoek van de
vennootschap) zijn ontstaan, waaronder, zonder beperking, een aansprakelijkheid ter zake
het voeren van verweer in een procedure. Elk bedrag betaald of betaalbaar door een
dergelijke directeur of commissaris, voor zover van toepassing, overeenkomstig dit artikel,
zal worden vergoed door de vennootschap aan een dergelijke directeur of commissaris,
voor zover van toepassing, onmiddellijk na kennisgeving aan de vennootschap een en ander
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voor zover deze kosten niet reeds zijn gedekt en betaald onder een verzekering als bedoeld
in lid 5.
31A.2.

De directie mag besluiten om overige huidige of gewezen functionarissen van de
vennootschap te vrijwaren voor rekening van de vennootschap voor alle kosten, aanslagen,
schades en aansprakelijkheden die bij de behoorlijke vervulling van hun taak of de
behoorlijke uitoefening van hun bevoegdheden in één van de voormelde hoedanigheden
binnen de vennootschap zijn ontstaan, waaronder, zonder beperking, een aansprakelijkheid
ter zake het voeren van verweer in een procedure, in welk vonnis in hun voordeel is beslist
of waarin zij zijn vrijgesproken of welke op andere wijze is afgewezen zonder vaststelling
of aanvaarding van materiële schending van hun taak.

31A.3.

De directie mag, met in achtneming van de beperkingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel,
besluiten dat een huidig of gewezen directeur of commissaris van de vennootschap voor
rekening van de vennootschap zal worden gevrijwaard voor alle daadwerkelijke of
dreigende aanspraken, kosten, aanslagen, schades en aansprakelijkheden die in de
uitoefening van zijn taak of de uitoefening van zijn bevoegdheden of andere handelingen
als functionaris van een vennootschap die een dochtermaatschappij is of was of van de
vennootschap zijn ontstaan, voor zover deze aanspraken voortvloeien uit de uitoefening
van zijn functie gedurende de tijd dat de betreffende vennootschap een
dochtermaatschappij van de vennootschap is of was. Het bepaalde in de laatste zin van lid
1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

31A.4.

Een vrijwaring als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel zal bij schriftelijke
overeenkomst worden vastgelegd.

31A.5.

Met inachtneming van het dienaangaande in het Nederlands Recht bepaalde zal de
vennootschap ten behoeve van iedere huidige of gewezen directeur, commissaris of andere
functionaris van de vennootschap of van een vennootschap die een dochtermaatschappij is
of was of van een vennootschap, adequate verzekeringen afsluiten ter dekking van
aansprakelijkheid voor nalatigheid, verzuim, onbehoorlijke taakvervulling of anderszins,
met uitzondering van handelen of nalaten tot handelen dat opzettelijk, bewust roekeloos of
ernstig verwijtbaar was, tenzij een dergelijke verzekering niet tegen redelijke voorwaarden
kan worden afgesloten.

Slotbepaling
Deze akte is heden verleden te [Amsterdam].
De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en toegelicht.
De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud van de akte
te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.
Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de verschenen
persoon en mij, notaris, om

