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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 

N.V. KONINKLIJKE PORCELEYNE FLES  

 

Heden, [datum] tweeduizend éénentwintig, verscheen voor mij, mr. Paul Cornelis Simon van der 

Bijl, notaris te Amsterdam: 

[gemachtigde NautaDutilh werknemer]. 

De comparant verklaarde dat de algemene vergadering van N.V. Koninklijke Porceleyne Fles, 

een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Delft (adres: Rotterdamseweg 196, 2628 AR 

Delft, handelsregisternummer: 27200368) (de "Vennootschap"), in de jaarlijkse algemene verga-

dering gehouden te Delft op [datum] tweeduizend éénentwintig, onder meer besloten heeft om de 

statuten van de Vennootschap partieel te wijzigen. 

Een kopie van [een uittreksel van] de notulen van voornoemde vergadering ([het "Uittreksel"][de 

"Notulen"]) zal aan deze akte worden gehecht als bijlage. 

De statuten van de Vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op negen oktober 

tweeduizend vijftien voor een waarnemer van mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Am-

sterdam. 

Ter uitvoering van voornoemd besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant de statuten 

van de Vennootschap bij deze als volgt partieel te wijzigen: 

- In artikel 7 leden 5, 8 en 9 worden verwijzingen naar "aangesloten instelling" steeds 

gewijzigd in "intermediair". 

- De eerste zin van artikel 19 lid 1 komt te luiden als volgt: 

"Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, 

voor zover in deze statuten of de wet geen grotere meerderheid is voorgeschreven. Indien 

de wet een grotere meerderheid voorschrijft voor besluiten van de algemene vergadering 

en de statuten een lagere meerderheid mogen bepalen, zullen die besluiten met de laagst 

mogelijke meerderheid worden genomen, voor zover elders in deze statuten niet uitdruk-

kelijk anders is bepaald." 

-  De eerste zin van artikel 20 lid 6 komt te luiden als volgt: 

"De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krach-

tens artikel 392 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de 

oproep voor de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aan-

wezig zijn." 

- Artikel 20 lid 7 komt te luiden als volgt: 

"7. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na afloop van de eerste zes 

maanden van het boekjaar maakt de directie de halfjaarlijkse financiële verslagge-

ving op, zoals bedoeld in artikel 5:25d lid 2 Wet financieel toezicht, en stelt de 

vennootschap deze algemeen verkrijgbaar. De halfjaarlijkse financiële verslagge-

ving wordt gedurende een periode van ten minste tien jaar beschikbaar gehouden 

voor publiek.  

Indien de halfjaarlijkse financiële verslaggeving is gecontroleerd of beperkt is be-

oordeeld door een accountant, wordt de door hem ondertekende en gedagtekende 

verklaring of beoordeling samen met de halfjaarlijkse financiële verslaggeving 
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algemeen verkrijgbaar gesteld.  

Indien de halfjaarlijkse financiële verslaggeving niet door een accountant is ge-

controleerd of beperkt is beoordeeld door een deskundige, wordt dat door de ven-

nootschap in haar halfjaarlijks bestuursverslag gemeld.  

Het halfjaarlijks bestuursverslag, dat deel uitmaakt van de halfjaarlijkse financiële 

verslaggeving, bevat ten minste een opsomming van belangrijke gebeurtenissen 

die zich de eerste zes maanden van het desbetreffende boekjaar hebben voorge-

daan en het effect daarvan op de halfjaarrekening, alsmede een beschrijving van 

de voornaamste risico's en onzekerheden voor de overige zes maanden van het 

desbetreffende boekjaar. Het halfjaarlijks bestuursverslag bevat eveneens de be-

langrijkste transacties met verbonden partijen." 

SLOTVERKLARINGEN 

De comparant verklaarde ten slotte dat blijkens [het Uittreksel][de Notulen] de comparant ge-

machtigd is om deze akte te doen verlijden. 

De comparant is mij, notaris, bekend. 

Deze akte is verleden te Amsterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld. 

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is medege-

deeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft de comparant verklaard van de inhoud daarvan te 

hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen 

prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, nota-

ris, ondertekend.  

 

 


