Convectron Natural Fusion N.V.
Statuten van de naamloze vennootschap Convectron Natural Fusion N.V., gevestigd te Rotterdam,
volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010, en geldend op 21 juni 2010.

Statuten
Artikel 1 - Naam en zetel
1. De vennootschap draagt de naam: Convectron Natural Fusion N.V..
2. Zij is gevestigd te Rotterdam.
Artikel 2 - Doel
De vennootschap heeft ten doel:
1. de ontwikkeling, productie, commercialisering en exploitatie van kleinschalige kernfusiereactoren
en andere systemen op het gebied van de energietechniek, het uitvoeren van het daartoe benodigde
onderzoek, en het verwerven van de daartoe benodigde patentrechten;
2. het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen, van
welke aard ook;
3. zomede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn.
Artikel 3 - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijfentwintig duizend euro
(€ 225.000,00), verdeeld in een miljoen achthonderd vijftigduizend (1.850.000) aandelen A van tien
eurocent (€ 0,10) nominaal en vierhonderdduizend (400.000) aandelen B van tien eurocent (€ 0,10)
nominaal.
Artikel 4 - Aandelen
1. Waar in deze statuten wordt gesproken van aandelen respectievelijk aandeelhouders, worden
daaronder verstaan alle soorten aandelen respectievelijk houders van elke soort aandelen, tenzij
anders is bepaald.
2. De aandelen zijn op naam gesteld. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. De aandelen zijn
doorlopend genummerd, de aandelen A van A1 af en de aandelen B van B1 af. De directie is
bevoegd de aandelen te hernummeren. De directie zal de aandeelhouders daarvan onverwijld in
kennis stellen en hen, desgevraagd, een gewijzigd uittreksel uit het aandeelhoudersregister
verstrekken. Een hernummering van de aandelen doet geen afbreuk aan de rechten van de
aandeelhouders.
Artikel 5 - Voorwaarden uitgifte; voorkeursrecht
1. De algemene vergadering bepaalt de voorwaarden waaronder aandelen kunnen worden uitgegeven.
2. Het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen geldt ook bij de uitgifte van aandelen tegen inbreng
anders dan in geld.
3. Een voorkeursrecht is niet overdraagbaar.
Artikel 6 - Certificaten
1. De vennootschap mag haar medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten.
2. Onder het begrip certificaathouders wordt hierna in de statuten verstaan: houders van met
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medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, alsmede de
vruchtgebruikers en pandhouders aan wie als zodanig het stemrecht op aandelen toekomt.
Artikel 7 - Oproepingen
1. Oproepingen van aandeelhouders en certificaathouders geschieden door middel van
oproepingsbrieven gericht aan de bij de vennootschap volgens het aandeelhouders- en
certificaathoudersregister bekende adressen. Aandeelhouders en certificaathouders zijn verplicht
aan de vennootschap hun postadressen en electronische adressen te geven. Brieven bestemd voor de
directie worden verstuurd aan het adres van de vennootschap.
2. De aandeelhouders en certificaathouders die daarmee instemmen,kunnen ook worden opgeroepen
door een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door
hen voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.
Artikel 8 - Kapitaalvermindering
1. Een besluit tot intrekking van aandelen kan betreffen alle aandelen van een bepaalde soort waarvan
alle houders met de intrekking instemmen.
2. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting kan zowel op
alle aandelen als per soort afzonderlijk, mits op alle aandelen van die soort, plaatsvinden. Zulk een
terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle betrokken aandelen geschieden. Van
het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken
aandeelhouders. Voor een besluit tot gedeeltelijke terugbetaling op aandelen van een bepaalde soort
en een besluit tot ontheffing van de verplichting tot storting op aandelen van een bepaalde soort is
een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit vereist van de groep houders van aandelen van
de desbetreffende soort.
Artikel 9 - Bestuur
1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit één of meer directeuren.
2. De directie kan een reglement vaststellen voor de verdeling van haar taken.
3. De directie besluit met volstrekte meerderheid van stemmen. Een besluit kan slechts worden
genomen indien alle directeuren ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een directeur
kan zich ter vergadering door een mede-directeur doen vertegenwoordigen. Iedere directeur brengt
één stem uit. Indien bij staking van stemmen geen oplossing gevonden kan worden, kan een besluit
aan de algemene vergadering voorgelegd worden.
4. De directie kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits alle directeuren zich omtrent
het voorstel schriftelijk hebben uitgesproken. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg
worden uitgebracht.
5. De algemene vergadering kan besluiten directiebesluiten aan haar goedkeuring te onderwerpen,
mits de betrokken besluiten nauwkeurig omschreven schriftelijk aan de directie zijn medegedeeld.
6. Bij ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende directeuren met het bestuur belast,
terwijl bij ontstentenis of belet van alle directeuren een daartoe door de algemene vergadering
aangewezen persoon voorlopig met het bestuur is belast.
Artikel 10 - Directeuren; schorsing
1. De algemene vergadering bepaalt het aantal directeuren. Een rechtspersoon kan tot directeur
worden benoemd. De algemene vergadering kan aan één of meer van de directeuren de titel
algemeen directeur of enige andere titel verlenen.
2. De schorsing van een directeur geldt ten hoogste twee maanden, tenzij de algemene vergadering
voor de afloop van die periode heeft besloten de termijn eenmalig met ten hoogste twee maanden te
verlengen. De geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene
vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. Indien de

2/6

Statuten van Convectron Natural Fusion N.V., gevestigd te Rotterdam

algemene vergadering niet besluit een geschorste directeur te ontslaan dan wel indien een
schorsingstermijn niet tijdig wordt verlengd, vervalt de schorsing.
Artikel 11 - Vertegenwoordiging
1. Indien de directie uit twee of meer directeuren bestaat, kan de vennootschap slechts
vertegenwoordigd worden hetzij door de directie, hetzij door een algemeen directeur afzonderlijk,
hetzij door twee gezamenlijk handelende directeuren. Indien er slechts één directeur in functie is,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd door die directeur.
2. Indien een directeur in privé of in hoedanigheid een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap
kan hij niettemin de vennootschap vertegenwoordigen, tenzij de algemene vergadering een of meer
andere personen heeft aangewezen om de vennootschap in het desbetreffende geval te
vertegenwoordigen. Een besluit van de directie dat een dergelijk tegenstrijdig belang betreft,
behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
Artikel 12 - Jaarlijkse algemene vergadering
De agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
a. vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming.
b. goedkeuring van het door de directie gevoerde beleid in de periode waarop het jaarverslag en de
jaarrekening betrekking hebben, voor zover dat beleid uit die stukken blijkt of het resultaat daarvan
in die stukken is verwerkt.
Artikel 13 - Plaats; oproeping; toelating
1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Den Haag,
zulks ter bepaling door de directie.
2. De oproepingsbrieven zijn gericht aan de aandeelhouders en de certificaathouders. De
oproepingsbrieven voor een algemene vergadering vermelden dag, uur en de plaats van de
vergadering, alsmede de agenda met de te behandelen onderwerpen. Omtrent voorstellen welke niet
zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een
vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. De directie kan besluiten dat aandeelhouders en certificaathouders, of hun gemachtigden, alvorens
tot de algemene vergadering te worden toegelaten een presentielijst dienen te tekenen, onder
vermelding van hun naam, van het aantal stemmen dat door hen kan worden uitgebracht en van de
nummers van de aandelen waarop door hen stem kan worden uitgebracht. Indien het een
gevolmachtigde betreft, wordt tevens de naam vermeld van degene voor wie de gevolmachtigde
optreedt.
4. De directeuren zijn bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en hebben als zodanig in die
vergadering een raadgevende stem.
Artikel 14 - Elektronisch vergaderen en stemmen
1. De directie kan besluiten dat iedere aandeelhouder of certificaathouder bevoegd is om, in persoon
of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, wat betreft de
stemgerechtigden, het stemrecht uit te oefenen. Het gebruik van het elektronische
communicatiemiddel komt voor risico van de aandeelhouder of certificaathouder.
2. Voor de toepassing van lid 1 is vereist dat de aandeelhouder of certificaathouder via het
elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van
de verhandelingen ter vergadering en, indien stemgerechtigd, het stemrecht kan uitoefenen. Door de
directie kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch
communicatiemiddel. Indien de directie besluit voorwaarden te stellen, worden deze voorwaarden
bij de oproeping bekend gemaakt.
3. De directie kan besluiten dat een stemgerechtigde bevoegd is zijn stem reeds voorafgaand aan de
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algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel uit te brengen.
Tot het op deze wijze stem uitbrengen zijn slechts gerechtigd zij die op een bij de bijeenroeping van
de algemene vergadering te vermelden tijdstip als stemgerechtigden in het aandeelhoudersregister
van de vennootschap staan vermeld, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering de
rechthebbenden op de aandelen zijn. Het hiervoor bedoelde tijdstip mag niet vroeger liggen dan op
de vijftiende dag voor die van de vergadering.
Op deze wijze stemmen is slechts toegestaan nadat de algemene vergadering is bijeengeroepen,
doch nooit eerder dan op de veertiende dag voor die van de vergadering en nooit later dan op de dag
voor die van de vergadering.
De directie draagt zorg voor de registratie van deze stemmen en deelt de stemmen mede aan de
voorzitter van de algemene vergadering.
Een stemgerechtigde die op deze wijze stem heeft uitgebracht, kan zijn stem niet herroepen.
Evenmin kan hij op de algemene vergadering opnieuw stem uitbrengen.
Indien de aandelen na het stem uitbrengen doch vóór de algemene vergadering aan een andere
rechthebbende gaan toebehoren, kan de andere rechthebbende van de aandelen op die vergadering
op de aandelen niet opnieuw stem uitbrengen.
Artikel 15 - Besluitvorming
1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij op
grond van deze statuten of de wet een grotere meerderheid is voorgeschreven.
De voor de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel uitgebrachte stemmen
worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
3. De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen door middel van niet ondertekende,
gesloten stembiljetten, tenzij geen van de stemgerechtigden zich tegen een mondelinge stemming
verzet.
Blanco en ondertekende stembiljetten zijn van onwaarde.
4. Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een
andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
5. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk
gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt
voldaan, indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
Artikel 16 - Leiding; notulen
1. De algemene vergadering wijst de voorzitter van de vergadering aan.
De directie wijst de secretaris van de vergadering aan, tenzij de algemene vergadering anders
besluit.
2. Van het ter vergadering verhandelde worden door respectievelijk in opdracht van de secretaris van
die vergadering notulen gehouden.
Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van
de desbetreffende vergadering.
3. Het in het vorige lid bepaalde is niet van toepassing indien van het ter vergadering verhandelde
notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.
Een directeur of één of meer aandeelhouders vertegenwoordigende tenminste een tiende gedeelte
van het geplaatste kapitaal kunnen het opmaken van een proces-verbaal verlangen. De kosten van
een procesverbaal komen voor rekening van de vennootschap.
4. De notulen of het proces-verbaal liggen binnen redelijke termijn na afloop van de vergadering ten
kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders. Aan ieder van
dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze stukken verstrekt tegen ten hoogste de
kostprijs.
Een eventueel ter vergadering te tekenen presentielijst maakt geen deel uit van de notulen of het
proces-verbaal.

4/6

Statuten van Convectron Natural Fusion N.V., gevestigd te Rotterdam

Artikel 17 - Schriftelijk besluit buiten vergadering
Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht toekomt, kunnen, mits met
voorkennis van de directie, alle besluiten welke zij in vergadering kunnen nemen ook buiten
vergadering (schriftelijk) nemen, tenzij met medewerking van de vennootschap certificaten van
aandelen zijn uitgegeven.
Een dergelijk besluit is slechts geldig indien alle stemgerechtigden schriftelijk ten gunste van het
desbetreffende voorstel hun stem hebben uitgebracht. De stemmen kunnen ook langs elektronische
weg worden uitgebracht.
Ten aanzien van een schriftelijk besluit vindt het bepaalde in lid 4 van het vorige artikel
overeenkomstige toepassing.
Artikel 18 - Vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort
1. Een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort wordt gehouden indien de
directie dit nodig acht, alsmede indien dit volgens de statuten noodzakelijk is.
2. Het bepaalde in de wet en deze statuten omtrent de algemene vergadering is van overeenkomstige
toepassing op een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort, met dien
verstande dat hetgeen betrekking heeft op een aandeelhouder en/of certificaathouder, betrekking
heeft op een houder van aandelen en/of certificaten van de desbetreffende soort. De
oproepingstermijn voor een vergadering van aandelen van een bepaalde soort bedraagt evenwel ten
minste zeven dagen, de dag der oproeping en de dag der vergadering niet meegerekend.
Artikel 19 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
Artikel 20 - Winstuitkering; agioreserve aandelen B
1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.
2. De algemene vergadering kan besluiten dat een uitkering geheel of gedeeltelijk in een andere vorm
dan in contanten zal geschieden.
3. De door de vennootschap gehouden aandelen in haar kapitaal tellen bij de berekening van de
winstverdeling niet mee.
4. Winstuitkeringen zijn opeisbaar twee weken na het besluit tot uitkering, tenzij de directie daarvoor
een eerdere datum bepaalt.
5. De algemene vergadering kan te allen tijde besluiten tussentijdse uitkeringen te doen, mits in
overeenstemming met artikel 2:105 lid 4 Burgerlijk Wetboek.
6. Het op de aandelen B gestorte agio wordt geboekt op een afzonderlijke agioreserve. Tot deze
agioreserve zijn slechts gerechtigd de houders van de aandelen B, naar rato van het aantal door hen
gehouden aandelen B. De algemene vergadering kan besluiten deze agioreserve geheel of
gedeeltelijk uit te keren, mits met goedkeuring van de vergadering van houders van aandelen B.
Een verlies dat niet uit een andere reserve bestreden of op andere wijze gedelgd kan worden, zal ten
laste van deze agioreserve kunnen worden gebracht. Indien een verlies ten laste van de agioreserve
is gebracht, dient dit bedrag allereerst uit toekomstige winst te worden aangezuiverd alvorens die
winst ter beschikking van de algemene vergadering staat.
Artikel 21 - Juridische fusie; splitsing; statutenwijziging; ontbinding
1. De algemene vergadering kan besluiten tot juridische fusie, tot splitsing, tot wijziging van de
statuten en tot ontbinding van de vennootschap. Deze besluiten kunnen, voor zover de wet niet
anders bepaalt, slechts genomen worden met een meerderheid van ten minste drie vierde gedeelte
van de geldig uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering, waarin ten minste twee derde
gedeelte van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Indien in een vergadering waarin een besluit aan de orde komt waarvoor een quorum geldt van ten
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minste twee derde gedeelte van het geplaatste kapitaal, dit quorum niet aanwezig of
vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden ten minste vijftien
en ten hoogste dertig dagen na de eerste vergadering, waarin het desbetreffende besluit kan worden
genomen met een meerderheid van ten minste drie vierde gedeelte van de geldig uitgebrachte
stemmen, ongeacht het ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd kapitaal.
3. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld, dat en waarom een besluit kan
worden genomen onafhankelijk van het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde gedeelte
van het kapitaal.
4. Van het voorstel tot statutenwijziging dient een afschrift, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage te worden gelegd voor iedere
aandeelhouder en certificaathouder tot de afloop van de vergadering. De aandeelhouders en
certificaathouders moeten gedurende die periode in de gelegenheid worden gesteld daarvan
kosteloos een afschrift te verkrijgen.
Artikel 22 - Vereffening
Uit hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven,
wordt allereerst de agioreserve aandelen B uitgekeerd. Het daarna resterende wordt aan de
aandeelhouders uitgekeerd naar rato van hun aandelenbezit.
Artikel 23 - Slotbepaling
In alle gevallen, waarin niet door de statuten of de wet is voorzien, beslist de algemene vergadering.
Artikel 24 - Aanwijzing directie
Met ingang van de onderhavige oprichting wordt de directie van de vennootschap voor een periode
van vijf jaar (derhalve eindigend op dertig december tweeduizend veertien) als enige aangewezen om:
a. tot uitgifte en/of tot het verlenen van rechten tot het nemen van alle niet geplaatste aandelen A en B
te besluiten en de voorwaarden van uitgifte respectievelijk het nemen van aandelen vast te stellen;
b. het voorkeursrecht van de aandeelhouders bij de uitgifte van aandelen A en B en/of bij het verlenen
van rechten tot het nemen van aandelen A en B te beperken of uit te sluiten.
De aanwijzing krachtens dit artikel kan niet worden ingetrokken; zolang de aanwijzing geldt komen
deze bevoegdheden niet toe aan de algemene vergadering.
Artikel 25 - Eerste boekjaar
1. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend en tien (3112-2010).
2. Dit artikel vervalt indien en zodra het eerste boekjaar is beëindigd.
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