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Regeling aandelenomwisseling oud-investeerders
Deze "Regeling aandelenomwisseling oud-investeerders" (de "Regeling") is ingesteld op 4
januari 2010 door de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion (de
"Stichting"), opgericht 4 januari 2010 naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Rot‐
terdam.
Overwegingen
1. De voormalige naamloze vennootschap Convectron N.V. (de "Oude Vennootschap"),
statutair gevestigd te Rotterdam, is opgeheven krachtens een besluit van de algemene
vergadering gehouden op 8 oktober 2009 te Utrecht.
2. De nieuwe naamloze vennootschap Convectron Natural Fusion N.V. (de "Nieuwe Ven‐
nootschap"), opgericht op 4 januari 2010, en statutair gevestigd te Rotterdam, is van
plan een openbare uitgifte van aandelen B in haar kapitaal te doen, ter financiering
van verdere onderzoeks‐ en ontwikkelingsactiviteiten betreffende het Convectron
model voor bosonisch wervelplasma, en betreffende het concept voor een kleinscha‐
lige kernfusiereactor dat hierop gebaseerd is.
3. De oprichters van de Nieuwe Vennootschap hebben besloten de houders van aande‐
len B aan toonder in het kapitaal van de Oude Vennootschap (de "Houders") in de ge‐
legenheid te stellen hun aandelen om te wisselen voor aandelen A op naam in de
Nieuwe Vennootschap, uit te geven tegen de nominale waarde.
4. Ten behoeve van de uitvoering van de Regeling heeft de Stichting een blok volgestor‐
te aandelen A in de Nieuwe Vennootschap ter beschikking.
Regeling
1. Vanaf de datum van de start van de onder artikel 2 van de overwegingen genoemde openbare uitgifte, hebben de Houders gedurende een periode van drie jaar (de "Registratieperiode") de gelegenheid om hun toonderaandelen B in de Oude Vennootschap te registreren
voor deelname in de Regeling. Registratie dient te gebeuren bij de Stichting, die voor dit
doel een speciaal Register Oud-Investeerders zal instellen.
2. De Regeling betreft het recht om één gulden nominaal aan toonderaandelen B in de Oude
Vennootschap om te wisselen voor één aandeel A op naam van nominaal tien eurocent in
de Nieuwe Vennootschap.
3. Na registratie dient een Houder de originele aandeelbewijzen te doen toekomen aan de
Stichting, als bewijs van zijn recht.
4. Details over de wijze van registratie, de gegevens die bij registratie moeten worden verschaft, en instructies voor de indiening van de aandeelbewijzen, zullen door de Stichting
bekend worden gemaakt bij de start van de genoemde openbare uitgifte, via de web site
van de Nieuwe Vennootschap.
5. Als binnen de Registratieperiode geen eenduidige positieve resultaten zijn geboekt in het
onderzoeks‐ en ontwikkelingsprogramma van de Nieuwe Vennootschap, zal de Registratieperiode met zes maanden verlengd worden.
6. Ingeval en zodra duidelijk is geworden dat het onderzoeks‐ en ontwikkelingsprogram‐
ma van de Nieuwe Vennootschap geen positieve resultaten zal opleveren, en bijgevolg
de Nieuwe Vennootschap haar activiteiten zal beëindigen en opgeheven zal worden,
zal de omwisseling van onnut zijn en zal de Regeling geannuleerd worden. In dit geval
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zal de feitelijke omwisseling niet plaatsvinden. De Stichting zal het besluit tot annule‐
ring bekend maken.
De Houder die de originele aandeelbewijzen na registratie te zijner tijd wil terugont‐
vangen, dient dit bij indiening van de stukken kenbaar te maken, en een voldoende
gefrankeerde en aan zichzelf geadresseerde enveloppe voor retourzending bij te voe‐
gen. De stukken worden dan na registratie als geregistreerd afgestempeld, en na vol‐
ledige afwikkeling van de Regeling, dan wel na annulering van de Regeling als be‐
doeld onder artikel 6, geretourneerd.
De Stichting is slechts gehouden tot omwisseling van toonderaandelen B in de Oude
Vennootschap voor zover deze binnen de Registratieperiode zijn geregistreerd en in‐
gediend bij de Stichting. Na afloop van de Registratieperiode zijn registratie en indie‐
ning niet meer mogelijk.
Zolang de Regeling van kracht is heeft een Houder die zich geregistreerd heeft en de
originele aandeelbewijzen heeft ingediend geen ander recht dan een toekomstig recht
op de aan het eind van de Registratieperiode toe te wijzen aandelen A, en een recht
op eventuele in de Registratieperiode of daarna, voordat volledige afwikkeling van de
Regeling heeft plaatsgevonden, gedane uitkeringen op de toe te wijzen of toegewezen
aandelen A.
Elke Houder die zich geregistreerd heeft en de originele aandeelbewijzen heeft inge‐
diend ontvangt van de Stichting een document dat zijn of haar rechten bevestigt.
De Stichting zal het moment van omwisseling bepalen. Zij kan tot omwisseling beslui‐
ten zodra positieve resultaten zijn geboekt in het onderzoeks‐ en ontwikkelingspro‐
gramma van de Nieuwe Vennootschap. Omwisseling kan plaatsvinden voordat de Re‐
gistratieperiode is geëindigd. Alsdan blijven registratie en indiening ter omwisseling
mogelijk tot het eind van de Registratieperiode. De Stichting zal het besluit tot om‐
wisseling bekend maken.
Zodra tot omwisseling is besloten zullen, volgens de onder artikel 2 genoemde regel voor
omwisseling, aandelen A uit het ten behoeve van de Regeling gereserveerde blok, worden
toegewezen aan de rechthebbenden. Voor zover een toewijzing gehele aandelen A betreft,
zullen deze worden geregistreerd op naam van de rechthebbende in het register van aandelen van de Nieuwe Vennootschap. De rechthebbende wordt geacht op voorhand deze registratie te accepteren en wordt daarmee de rechtmatige eigenaar van de betreffende aandelen. Het eventuele fractionele deel van een toewijzing (betreffende een gedeelte van een
aandeel A) kan niet op naam in het register van aandelen worden geregistreerd en zal op
naam van de rechthebbende in het Register Oud-Investeerders aangehouden worden. Voor
uiteindelijke toewijzing van deze fractionele aandelen A zal alsdan zo spoedig mogelijk
een geschikte regeling ter afwikkeling ingesteld worden, hetzij gebaseerd op verkoop van
de aandelen A die met de fractionele rechten op aandelen A overeenkomen, hetzij gebaseerd op een mogelijke splitsing van de aandelen van de Nieuwe Vennootschap, dan wel
anderszins. De opbrengsten uit deze regeling dan wel de aandelen indien door en na splitsing uitkering in aandelen mogelijk is, zullen ter afwikkeling aan de rechthebbenden naar
gelang van hun fractionele rechten op een aandeel A ter beschikking gesteld worden. De
rechthebbende wordt geacht op voorhand deze afwikkeling te accepteren en wordt daarmee
de rechtmatige eigenaar van de aan zijn recht gerelateerde opbrengst dan wel aandelen.
Aan de deelname in de Regeling worden door de Stichting geen kosten in rekening
gebracht.
In gevallen waarin deze Regeling niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting,
dat daarbij de belangen van de Houders zo goed mogelijk zal behartigen.
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Dit is een gecorrigeerde versie van 17 augustus 2010. Het woord "lid" is vervangen door het woord "artikel" in
de artikelen 1, 7 en 12 van de Regeling. Het woord "regeling" is vervangen door het woord "Regeling" (met
hoofdletter) in de artikelen 2, 7 (tweemaal), 12 (eerste voorkomen) en 14 van de Regeling. In artikel 7 van de
Regeling is de verwijzing naar artikel 8 van de Regeling vervangen door een verwijzing naar artikel 6 van de
Regeling. In artikel 12 van de Regeling is de verwijzing naar artikel 3 van de Regeling vervangen door een verwijzing naar artikel 2 van de Regeling.
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