Stichting Administratiekantoor
Convectron Natural Fusion
Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion,
gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van 4 januari 2010, en geldend op 21 juni 2010.

Administratievoorwaarden
Artikel 1 - Definities
In deze administratievoorwaarden wordt verstaan onder:
a. de stichting: de statutair te Rotterdam gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor
Convectron Natural Fusion;
b. het bestuur: het bestuur van de stichting;
c. de vennootschap: de statutair te Rotterdam gevestigde naamloze vennootschap: Convectron Natural
Fusion N.V.;
d. de aandelen: de aandelen A en/of B, op naam en/of aan toonder, in het kapitaal van de
vennootschap, die door de stichting worden beheerd;
e. de certificaten: de met medewerking van de vennootschap door de stichting uitgegeven certificaten
op naam van aandelen A en/of B in het kapitaal van die vennootschap;
f. de certificaathouders: de houders van de door de stichting toegekende certificaten;
g. de vergadering van certificaathouders: de vergadering van houders van door de stichting uitgegeven
certificaten;
h. decertificeren: het ten titel van beëindiging van beheer overdragen van de aandelen aan de
certificaathouders.
Artikel 2 - Certificaten
1. De beheerde aandelen behoren tot het vermogen van de stichting en als zodanig kan de stichting,
met inachtneming van het bepaalde in haar statuten en deze administratievoorwaarden, alle daden
van beheer en beschikking met betrekking tot deze aandelen verrichten.
Voor zover de beheerde aandelen op naam luiden, worden zij op naam van de stichting gesteld.
Voor zover de beheerde aandelen aan toonder luiden, worden zij door of namens de stichting
bewaard.
2. De stichting kent voor elk aandeel één certificaat toe met dezelfde aanduiding als het aandeel,
waarvoor het is toegekend. Evenwel is het bestuur bevoegd certificaten anders aan te duiden en te
nummeren dan de aandelen waarvoor ze zijn toegekend. Het bestuur is voorts bevoegd de
aanduiding en/of nummering van certificaten te wijzigen.
Het bestuur zal de certificaathouders daarvan onverwijld in kennis stellen en hen, desgevraagd, een
gewijzigd uittreksel uit het certificaathoudersregister verstrekken. Een dergelijke wijziging doet
geen afbreuk aan de rechten van de certificaathouders. Indien de nominale waarde of soort van de
aandelen wijzigt, wijzigt de nominale waarde of soort van de voor die aandelen toegekende
certificaten dienovereenkomstig.
3. Certificaten luiden steeds op naam, ook indien de met de certificaten corresponderende aandelen
aan toonder luiden. Certificaatbewijzen worden niet uitgegeven.
4. Indien één of meer certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten van die
gemeenschap de uit de certificaten voortvloeiende rechten jegens de stichting slechts uitoefenen,
indien zij zich daarbij tegenover de stichting door één persoon laten vertegenwoordigen.
5. Ten behoeve van een collectieve regeling, volgens het "Reglement collectieve regeling uitwisseling
aandelen vroegere investeerders" (het "Reglement"), voor de houders van aandelen B in de op acht
oktober tweeduizend negen opgeheven vennootschap Convectron N.V., die statutair was gevestigd
te Rotterdam, wordt een pakket aandelen A in het kapitaal van de vennootschap door de stichting
beheerd. Voor nadere details wordt verwezen naar de door de stichting opgestelde tekst van de
regeling aandelenomwisseling. Een exemplaar van deze tekst wordt aan deze akte gehecht.
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Artikel 3 - Register van certificaathouders
1. Het bestuur van de stichting houdt ten kantore van de vennootschap een register, waarin worden
ingeschreven de namen en adressen van de certificaathouders en de aanduidingen van hun
certificaten, met vermelding van de datum waarop zij de certificaten hebben verkregen.
Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik
of een pandrecht op certificaten hebben, met vermelding of hun als zodanig het aan de certificaten
verbonden stemrecht toekomt.
2. Iedere certificaathouder, vruchtgebruiker of pandhouder aan wie het stemrecht toekomt, is
verplicht aan de stichting zijn postadres en zijn elektronische adres op te geven. Indien de
betrokkene in gebreke blijft zijn post- of elektronische adres op te geven of indien, ingeval van
adreswijziging, het nieuwe adres niet is opgegeven, is de stichting onherroepelijk gemachtigd
namens de betrokkene kennisgevingen en oproepingen in ontvangst te nemen. Indien een
certificaathouder aan de stichting zijn elektronische adres heeft opgegeven worden de voor hem
bestemde oproepingen en andere mededelingen uitsluitend per elektronische weg verstuurd. Het
gebruik van de elektronische weg door de stichting komt voor risico van de desbetreffende
certificaathouder.
Iedere certificaathouder en vruchtgebruiker aan wie het stemrecht toekomt is tevens verplicht aan
de stichting zijn bankrekeningnummer op te geven waarop de stichting dividenden en andere
opbrengsten van de certificaten kan overboeken. Het gebruik van de opgegeven rekening door de
stichting komt voor risico van de desbetreffende certificaathouder.
3. Elke inschrijving in het in lid 1 bedoelde register, en iedere wijziging van zodanige inschrijving,
wordt ondertekend door een bestuurder van de stichting.
4. Iedere certificaathouder, vruchtgebruiker of pandhouder aan wie het stemrecht toekomt en de
directie van de vennootschap kan te allen tijde inzage nemen van het in lid 1 bedoelde register.
5. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een certificaathouder, vruchtgebruiker of pandhouder op zijn
kosten een uittreksel uit het in lid 1 bedoelde register met betrekking tot zijn recht op een
certificaat.
Rust op een certificaat een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel
aan wie het stemrecht toekomt; het aan de betrokkene te verstrekken uittreksel kan slechts
betrekking hebben op zijn eigen inschrijving.
Artikel 4 - Vruchtgebruik en pandrecht
1. Op certificaten kan een recht van vruchtgebruik of een pandrecht worden gevestigd met
inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 2.
2. De certificaathouder kan aan de vruchtgebruiker of pandhouder als zodanig het stemrecht op de
certificaten doen toekomen.
Artikel 5 - Levering
1. Levering van certificaten geschiedt door een schriftelijke akte en mededeling daarvan aan de
stichting.
2. Het in de lid 1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vestiging van een
recht van vruchtgebruik of pandrecht op certificaten, alsmede bij overdracht van een recht van
vruchtgebruik.
Artikel 6 - Vervreemding. Bezwaring
1. De stichting is bevoegd aandelen te decertificeren. De stichting is voorts bevoegd, uitsluitend ter
uitvoering van een daartoe strekkend besluit van de vergadering van certificaathouders, tot
vervreemding anderszins van de aandelen, mits de opbrengst daarvan onmiddellijk wordt
uitgekeerd aan de certificaathouders. Uitkering van de opbrengst aan de certificaathouders doet de
certificaten vervallen waarop de uitkering betrekking heeft.
Vervreemding van de aandelen doet jegens de vennootschap de rechten vervallen die de wet
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toekent aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten.
2. De stichting is niet bevoegd de beheerde aandelen te verpanden of anderszins te bezwaren.
Artikel 7 - Aandeelhoudersrechten. Volmacht certificaathouders
1. De stichting oefent alle aan de beheerde aandelen verbonden rechten uit, zoals het stemrecht en het
claimrecht, zulks onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde. De stichting ontvangt
dividenden en verdere uitkeringen, zoals bonusaandelen.
2. De stichting zal de certificaathouders in de gelegenheid stellen om krachtens een door de stichting
verleende volmacht, met het recht van substitutie, het stemrecht verbonden aan de aandelen uit te
oefenen in welk geval de certificaathouders vrij zijn in het bepalen van de richting waarin zij zullen
stemmen.
3. Een volmacht als bedoeld in lid 2 kan uitsluitend worden verleend voor één specifieke vergadering
van de algemene vergadering van de vennootschap en zal zijn gelding verliezen bij het einde van
die vergadering.
4. Een certificaathouder kan voor ten hoogste één medecertificaathouder als gevolmachtigde optreden
bij het uitoefenen van stemrecht zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.
5. De stichting zal de volmacht verlenen bij de kennisgeving aan de certificaathouders van de
oproeping voor de algemene vergadering van de vennootschap, welke kennisgeving uiterlijk op de
vijftiende dag voor de dag van de vergadering wordt verzonden. De volmacht wordt aan de
certificaathouder (dan wel diens gevolmachtigde zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel) geacht te
zijn verleend doordat hij (dan wel bedoelde gevolmachtigde) zich binnen de in de kennisgeving
genoemde termijn bij de directie van de vennootschap heeft aangemeld voor het bijwonen van de
algemene vergadering, bij gebreke van welke aanmelding de volmacht geacht wordt niet te zijn
verleend. Van de aanmelding blijkt ook als de desbetreffende certificaathouder de presentielijst van
de vergadering heeft getekend.
6. Voor de aandelen waartegenover ingevolge lid 5 van dit artikel geen volmacht is verleend, is de
stichting niet gerechtigd het stemrecht uit te oefenen.
7. De stichting kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het stemgedrag van een
certificaathouder of de gevolgen daarvan.
8. De stichting kan de volmacht aan de certificaathouder als bedoeld in lid 2 van dit artikel beperken
of uitsluiten, indien naar het oordeel van de stichting uitoefening van het stemrecht door een
certificaathouder in strijd is met zwaarwegende belangen van de vennootschap, de daarmee
verbonden onderneming en alle daarbij betrokkenen. De stichting brengt het besluit tot beperking
of uitsluiting van de volmacht gemotiveerd ter kennis van de certificaathouders. Een voor een
bepaalde vergadering verleende volmacht kan niet worden herroepen.
Artikel 8 - Uitkering aan certificaathouders
1. De stichting zal elk dividend en elke andere uitkering, waaronder begrepen liquidatie-uitkeringen,
op de op haar naam gestelde aandelen innen en na ontvangst onverwijld een overeenkomstig
dividend of overeenkomstige andere uitkering op de certificaten beschikbaar stellen.
Bij uitkering van bonusaandelen of bij wijze van stockdividend uitgekeerde aandelen zal de
stichting deze ten titel van beheer behouden en aan de certificaathouders met die aandelen
corresponderende certificaten toekennen. Op die certificaten is het in deze
administratievoorwaarden en in de statuten van de stichting bepaalde toepasselijk.
2. De rechten uit de certificaten jegens de stichting op dividend of een andere uitkering vervallen vijf
jaar, nadat het dividend of die andere uitkering betaalbaar is geworden. Het dividend of die andere
uitkering wordt alsdan door de stichting bestemd ten behoeve van door het bestuur van de stichting
aan te wijzen wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen.
Artikel 9 - Voorkeursrechten
1. Indien bij uitgifte van nieuwe aandelen aan de stichting voorkeursrechten op de aandelen worden
toegekend, stelt de stichting de certificaathouders in de gelegenheid dienovereenkomstig een
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3.

4.

5.

voorkeursrecht op certificaten uit te oefenen. De stichting maakt van de haar toekomende
voorkeursrechten op aandelen gebruik in dezelfde omvang als de certificaathouders gebruik maken
van de hun dienovereenkomstige toegekende rechten, een en ander op de wijze zoals in dit artikel
bepaald.
Bij toekenning van zodanige voorkeursrechten zal het bestuur de certificaathouders mededelen,
welke bedragen, benodigd voor de inschrijving, bij de stichting moeten worden gestort en binnen
welke termijn zulks dient te geschieden. Indien een certificaathouder tijdig de bedragen, nodig voor
de uitoefening van het voorkeursrecht, toegekend op de met zijn certificaten corresponderende
aandelen, heeft gestort, zal de stichting, na verkrijging van de nieuwe aandelen, deze aandelen ten
titel van beheer behouden en aan de certificaathouder met die aandelen corresponderende
certificaten toekennen.
Voor het geval, tengevolge van de onderlinge verhouding van het bezit aan certificaten van
certificaathouders, één of meer certificaten, corresponderend met één of meer van de door de
stichting door uitoefening van het voorkeursrecht verkregen nieuwe aandelen, aan meer
certificaathouders in gemeenschap toekomen, zal toewijzing van dat certificaat of die certificaten
geschieden bij loting, te regelen en te houden door het bestuur.
Een certificaathouder, aan wie zodanige toewijzing geschiedt, zal aan ieder van de in lid 2
bedoelde certificaathouders aan wie de toewijzing niet geschiedde, binnen een door het bestuur te
stellen termijn vergoeden een bedrag, hetwelk op partijen bindende wijze zal worden vastgesteld
door het bestuur.
Indien een certificaathouder niet tijdig de bedragen, nodig voor de uitoefening van het
voorkeursrecht op de met zijn certificaten corresponderende aandelen heeft gestort, zal de stichting
de voorkeursrechten, voor de uitoefening waarvan geen storting plaatsvond, met inachtneming van
de statuten van de vennootschap, tot elke prijs verkopen en de opbrengst zo spoedig mogelijk met
de desbetreffende certificaathouder afrekenen.
De stichting is bevoegd de hiervoor bedoelde gelden bij een of meer te goeder naam en faam
bekende bankinstellingen ter uitbetaling te geven, zulks voor rekening en risico van de
belanghebbende.

Artikel 10 - Beëindiging certificering. Vervallen certificaten
1. Slechts het bestuur van de stichting kan tot gehele of gedeeltelijke decertificering van de aandelen
besluiten.
Het bestuur van de stichting kan niet tot intrekking of uitlevering van certificaten besluiten, anders
dan in het kader van decertificering.
Certificaathouders kunnen geen decertificering, intrekking of inlevering van de beheerde aandelen
verlangen, tenzij de stichting wordt ontbonden. In dat geval kunnen de certificaathouders wel
decertificering van de aandelen verlangen. Decertificering doet de voor de aandelen toegekende
certificaten vervallen. Decertificering van toonderaandelen geschiedt door de certificaathouder
gerechtigde te doen zijn tot de toonderaandelen; de toonderaandelen kunnen belichaamd zijn in een
of meerdere verzamelbewijzen.
2. Het vervallen van een aandeel als gevolg van ontbinding van de vennootschap, juridische fusie of
splitsing, of kapitaalvermindering, doet het met dat aandeel corresponderende certificaat
gelijktijdig vervallen. Indien op een inmiddels vervallen aandeel een uitkering is gedaan welke nog
niet door de stichting beschikbaar is gesteld dan wel nog niet door de gewezen certificaathouder is
aanvaard, behoudt de gewezen certificaathouder ter zake van die uitkering een vordering op de
stichting.
3. Indien door de stichting beheerde aandelen zijn vervreemd en de rechten van de houder(s) van de
met die aandelen corresponderende certificaten op de opbrengst overeenkomstig het bepaalde in
artikel 8 lid 2 zijn vervallen, zijn de met die vervreemde aandelen corresponderende certificaten
gelijktijdig vervallen.
Artikel 11 - Verplichtingen van certificaathouders
Iedere certificaathouder is gehouden tot naleving van het bepaalde in de statuten van de stichting, de
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reglementen en deze administratievoorwaarden. Voorts is iedere certificaathouder gehouden mee te
werken aan de uitvoering van de besluiten van de vergadering van certifcaathouders en de besluiten
van het bestuur van de stichting.
Artikel 12 - Wijziging
1. De bepalingen van deze administratievoorwaarden zullen door het bestuur van de stichting kunnen
worden gewijzigd op dezelfde wijze als in de statuten van de stichting ten aanzien van
statutenwijziging is voorzien. De wijziging wordt van kracht en werkt ten aanzien van de stichting
en van alle certificaathouders, doordat zij bij notariële akte wordt geconstateerd.
Iedere bestuurder kan vorenbedoelde akte doen verlijden.
2. Van iedere wijziging in de statuten van de stichting en van deze overeenkomst doet het bestuur
onverwijld schriftelijk mededeling aan alle certificaathouders aan de in artikel 3 lid 1 bedoelde
adressen.
Artikel 13 - Medewerking vennootschap
De certificering geschiedt met medewerking van de vennootschap zodat aan de certificaathouders de
bevoegdheden toekomen die de wet toekent aan de houders van met medewerking van een
vennootschap uitgegeven certificaten.
De vennootschap verplicht zich tot medewerking aan de certificering en zal de daaruit voortvloeiende
kosten, waaronder begrepen de kosten van de stichting en de kosten van beheer, voor haar rekening
nemen.
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