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AKTE VAN JURIDISCHE FUSIE EN OPRICHTING COOPERATIE
Coop Nederland U.A. en OndernemerscoOperatie De Sperwer U.A. (verdwijnende
rechts person en)

Cooperatie PLUS U.A. (verkrijgende rechtspersoon)

Vandaag, tweejanuati tweeduizend tweeentwintig,

verscheen voor mu, mr. Arie Dirk de With, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr.
Francisca Theodora Henriëtte van Loon-Vercauteren, notaris te Amsterdam, hierna te
noemen notaris”:

mr. Brecht Johanna Theresia Stevens, geboren te Hooge en Lage Zwaluwe op vier oktober
negentienhonderdzesennegentig,

te dezen woonplaats kiezend ten kantore van mu, notaris (Antonio Vivaldistraat 150, 1083 --

HP Amsterdam), te dezen handelend als schrittelijk gevolmachtigde van:
1. Coop Nederland U.A., een coOperatie met uitgesloten aansprakelijkheid voor haar

eden, statutair gevestigd te Arnhem en kantoorhoudende te Markweg 8, 6883 JM
Veip, ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 09030417, hierna te noemen de “Yerdwllnende Rechtspersoon I”; en

2. OndernemerscooperatieDe Sperwer U.A., een cooperatie met uitgesloten

aansprakelijkheid voor haar leden, statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende
te Archimedeslaan 21, 3584 BA Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de -

Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30024516, hierna te noemen de

‘Yrgwlinn Reciitpersoon 11”.
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De Verdwijnende Rechtspersoon I en de Verdwijnende Rechtspersoon II hierna ook te
noemen de “Verdw1inendeRechtrsonen”.

Van de volmachten blijkt uit twee (2) kopieen van onderhandse akten, die aan deze akte

zullen worden gehecht.

iniiIng.
De verschenen persoon, handetend als qemeld, verklaarde bij deze akte een fusie in de zin

van en overeenkomstig de bepalingen van Titel 7 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tot

stand te brengen tussen de Verdwijnende Rechtspersonen en CoOperatie PLUS U.A., een

coOperatie met uitgesloten aansprakelijkheid vooc haar leden, statutair te vestigen te Utrecht,

die door de Verdwijnende Rechtspersonen gezamenlijk zal worden opgericht ter gelegenheid

van de onderhavige fusie, hierna te noemen de ‘Verkrj[ende Rechtpersoonu, als gevolg

waarvan de Verdwijnende Rechtspersonen zullen ophouden te bestaan en de Verkrijgende

Rechtspersoon het vermogen van de Vetdwijnende Rechtspersonen onder algemene titel zal

verkrijgen.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde daartoe als volgt:

Actikel 1.

Aigemeen.

Aan de navolgende vereisten voor de totstandkoming van de tusie is voldaan:

1. De Verdwijnende Rechtspersonen zijn niet ontbonden en verkeren niet in staat van --

faillissement of surséance van betaling.

2. Bij geen van de Verdwijnende Rechtspersonen zijn er, naast de leden van de

Verdwijnende Rechtspersoon I en de leden van de Verdwijnende Rechtspersoon II,

vergadetgerechtigden.

Artikel 2.

YQQffLJn.
Ter voorbereiding van de fusie is het volgende verricht:

1. De besturen van de Verdwijnende Rechtspersonen hebben een voorstel tot fusie als -

bedoeld in artikel 2:3 12 lid 1 Burgerlijk Wetboek opgesteld.

Het voorstel is ondertekend door alle bestuurders van de Verdwijnende

Rechtspersonen.

Een kopie van het fusievoorstel zal, zonder bijlagen, aan deze akte worden gehecht.-

2. De besturen van de Verdwijnende Rechtspersonen hebben een gezamenlijke

schriftelijke toelichting als bedoeld in artikel 2:3 13 lid 1 Burgerlijk Wetboek

opgesteld.

3. De besturen van de Verdwijnende Rechtspersonen hebben de stukken als bedoeld in -

artikel 2:3 14 lid 1 Burgerlijk Wetboek ten kantore van het handelsregister van de

Kamer van Koophandel neergelegd op twintig oktober tweeduizend éénentwintig.

4. De besturen van de Verdwijnende Rechtspersonen hebben elk op twintig oktober

tweeduizend éénentwintig het voorstel tot fusie en de overige in artikel 2:314

Burgerlijk Wetboek bedoelde stukken ten kantore van de Verdwijnende
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Rechtspersonen ter inzage neerqelegd voor de in artikel 2:314 Burqerlijk Wetboek

genoemde personen en gedurende de aldaar voorgeschreven termijn.

5. Het laatste boekjaar van de Verdwijnende Rechtspersoon I waatover een

jaarrekening is vastgesteld en openbaar gemaakt, is geeindigd op éénendertig

december tweeduizend twintig. Aangezien het voorstel tot fusie meer dan zes (6)

maanden na het verstrijken van het in de vorige zin van dit lid bedoelde boekjaar is --

neergelegd bij de Kamec van Koophandel, is er voor de Verdwijnende Vennootschap I

een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:313 lid 2 Burgerlijk

Wetboek opgesteld.

Het laatste boekjaar van de Verdwijnende Rechtspersoon II waarover een

jaarrekening is vastgesteld en openbaar gemaakt is geeindigd op éénendertig

december tweeduizend twintig.

Aangezien het voorstel tot fusie meer dan zes (6) maanden na het verstrijken van het

in de vorige zin van dit lid bedoelde boekjaar is neergelegd bij de Kamer van

Koophandel, is er voor de Verdwijnende Rechtspersoon II een tussentijdse

vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:3 13 lid 2 Burgerlijk Wetboek opgesteld.

6. De besturen van de Vetdwijnende Rechtspersonen hebben op tweeentwintig oktober

tweeduizend éénentwintig overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:3 14 lid 3

Burgerlijk Wetboek in het Iandelijk verspreid dagblad “Trouw” aangekondigd dat de --

sub 3 en 4 bedoelde neerlegging heeft plaatsgehad. Een kopie van deze

aankondiging zal aan deze akte worden gehecht.

7. De respectievelijke ondernemingsraden van de Verdwijnende Rechtspersonen

hebben over het voornemen tot fusie geadviseerd, welke adviezen ten kantore van --

de respectievelijke Verdwijnende Rechtspersonen zijn neergelegd. Voor zover over --

het voorstel tot fusie door de ondernemingsraden nog schriftelijke adviezen en/of

opmerkingen zijn gemaakt, zijn deze onmiddellijk na ontvangst daarvan neergelegd --

ten kantore van de Verdwijnende Rechtspersonen.

8. De Kamer van Koophandel heeft op zeven december tweeduizend éénentwintig een -

verklaring afgegeven waaruit blijkt dat het voorstel tot fusie en de overige in artikel -

2:3 14 lid 1 Burgerlijk Wetboek bedoelde stukken sinds twintig oktober tweeduizend -

eenentwintig bij het handelsregister gedurende ten minste één maand onafgebroken

ter inzage hebben gelegen voor het publiek.

9. De griffie van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, heeft op drieentwintig

november tweeduizend eenentwintig een verklaring afgegeven waaruit blijkt dat

geen verzoekschrift houdende verzet tegen het fusievoorstel is ingediend.

De griftie van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, heeft op

drieentwintig november tweeduizend éénentwintig een verklaring afgegeven waaruit

blijkt dat geen verzoekschritt houdende verzet tegen het tusievoorstel is ingediend. --

10. De besturen van de Verdwijnende Rechtspersonen hebben medegedeeld, dat, onder -

andere, aan het bepaalde in artikel 2:3 14 Burgerlijk Wetboek is voldaan. De stukken,
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welke ingevolge dat artikel ten kantore van de Verdwijnende Rechtspersonen tet

inzage hebben gelegen, zullen gedurende zes (6) maanden na heden ten kantore van

de Verkrijgende Rechtspersoon ter inzage liggen voor de eden aismede voor de

overige personen als bedoeld in artikel 2:3 14 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

De besturen van de Verdwijnende Rechtspersonen hebben op twee januari

tweeduizend tweeentwintig vecklaard dat er zich na het voorstel tot tusie geen

belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van de

Verdwijnende Rechtspersonen, die de mededelingen in het voorstel tot tusie en de

toelichting daarop hebben beInvloed. Een kopie van de bestuursverklaringen van de -

Verdwijnende Rechtspersonen zullen aan deze akte worden gehecht.

11. De ledenraad van de Verdwijnende Rechtspersoon heeft tot fusie besloten in een

vergadering op negenentwintig november tweeduizend éénentwintig, van welke

vergadering notulen zijn opgemaakt en waarvan een uittreksel is ondertekend op

diezelfde dag, door de voorzitter en de notulist van de ledenraad van de

Verdwijnende Rechtspersoon I. De statuten van de Verdwijnende Rechtspersoon I

bevatten specifieke bepalingen omtrent besluiten tot fusie en besluiten tot

statutenwijziging, inhoudende dat dergelijke besluiten slechts kunnen worden

genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3c) van het aantal

geldig uitgebrachte stemmen in een ledenraadsvergadering waarin ten minste

twee/derde (2/3e) deel van het aantal stemgerechtigden aanwezig is of

vertegenwoordigd en met dien verstande dat zowel de ledenraadsleden

consumenten als de ledenraadsleden ondernemers, ieder met een twee/derde (2/3e)

meerderheid voor het besluit dient te hebben gestemd. Het besluit van de ledenraad

van de Vetdwijnende Rechtspersoon I voldoet aan de eisen uit de specitieke

bepalingen in de statuten van de Verdwijnende Rechtspersoon I.

De algemene ledenvergadering van de Verdwijnende Rechtspersoon II heett tot fusie

besloten in een vergadering op negenentwintig november tweeduizend éénentwintig,

van welke vergadering notulen zijn opgemaakt, welke zijn vastgesteld op zes

december tweeduizend éénentwintig, door de voorzitter en de secretaris van de

algemene ledenvergadering van de Verdwijnende Rechtspersoon II. De statuten van -

de Verdwijnende Rechtspersoon II bevatten geen specifieke bepalingen omtrent

besluiten tot fusie; de statuten van de Verdwijnende Rechtspersoon II schrijven

evenwel voot dat een besluit tot statutenwijziging dient te worden genomen met een

meerderheid van ten minste twee/derde (2/3C) van de uitgebrachte stemmen, welke

gekwaliticeerde meerderheid op grond van het bepaalde in artikel 2:317 lid 3

Burgerlijk Wetboek ook in acht is genomen ten aanzien van het besluit tot fusie door

de algemene ledenvergadering van de Verdwijnende Rechtspersoon II.

Artikel 3.

Tot stand komen van de fusie.
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Alle voorwaarden, waaraan de fusie is onderworpen, zijn vervuld, ten qevolge waarvan de
akte van fusie op heden kan worden verleden en van kracht zal worden met ingang van de
dag na die waarop deze akte is verleden, derhalve op drie januari tweeduizend tweeëntwintig.
Artikel 4.

Recevolen

Omtrent de rechtsgevolgen van de fusie stellen partijen het volgende vast:
1. De Verktijgende Rechtspersoon verkrijgt op drie januati tweeduizend tweeentwintig,

zijnde de dag na heden, onder algemene titel het vermogen van de Verdwijnende
Rechtspersonen, welke Vetdwijnende Rechtspersonen als gevolg van de fusie
ophouden te bestaan, eveneens met ingang van de dag na heden.

2. Ten gevolge van de juridische fusie zal het lidmaatschap van de ondernemetsleden van
de Verdwijnende Rechtspersonen van rechtswege overgaan op de Verkrijgende
Rechtspersoon en zullen de ondernemersleden derhalve lid wotden van de Verktijgende
Rechtspersoon. Het lidmaatschap van de consumentleden van de Verdwijnende
Rechtspersoon I wotdt beëindigd ter gelegenheid van en pet de fusie en zij zullen
derhalve geen lid worden van de Verkrijgende Rechtspetsoon.

3. De Verkrijgende Rechtspersoon zal de financiële gegevens van de Verdwijnende
Rechtspersonen met ingang van de dag na die waarop deze akte is verleden,
derhalve per driejanuati tweeduizend tweeentwintig, verantwoorden in haat
jaarrekening, waardoor het Iaatste boekjaar van elk van de Verdwijnende
Rechtspersonen zal eindigen per dtie januari tweeduizend tweeentwintig.

5. Ingevolge artikel 2:3 18 lid 2 Butgerlijk Wetboek zal ik, notaris, aan de voet van deze
akte verklaren dat mij is gebleken dat de vormvoorschriften in acht zijn genomen
voot alle besluiten die litel 7 van Boek 2 Butgerlijk Wetboek en de statuten van de
Verdwijnende Rechtspersonen voot het tot stand komen van deze fusie vereisen en -

dat voor het overige de daarvoor in deze titel en in de statuten gegeven
voorschtiften zijn nageleetd.

6. De Verkrijgende Rechtspersoon legt binnen acht (8) dagen na heden een afschrift
van deze akte neet ten kantore van het handelstegistet van de Kamer van
Koophandel.

Artikel 5.

OpchNngVerqende VennootscIp.

De Verdwijnende Rechtspersonen richten hietbij een cobperatie met uitgesloten
aansprakelijkheid voor haar leden op, hierna ook te noemen de “coöperatie”, zijnde de
rechtspersoon hiervoor in deze akte aangeduid als Vetkrijgende Rechtspersoon, welke
rechtspersoon zal worden opgericht met ingang van de dag na heden, derhalve op drie
januari tweeduizend tweeentwintig, en van welke rechtspersoon de statuten zullen luiden ats
volgt:

“STATUTEN:

Artikel 1. Definities.
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In de statuten, reglementen en besluiten van de coöperatie wordt verstaan ondet:
a. “algemene ledenvergadering”:

het orgaan van de cooperatie dat wordt gevormd door de leden, dan wel een
bijeenkomst van leden;

b. “bestuur”:

het bestuur van de cooperatie;

c. “bestuurder”:

een lid van het bestuur;

d. “consumentenbestuurder”:

een lid van het bestuur benoemd uit de verbonden consumenten in de zin van artikel
24.4 sub c. van deze statuten;

e. “consumentlid”:

een lid van de coöperatie in de zin van de wet en artikel 4.2 van deze statuten;
f. “coöperatie:

de coOperatie waarvoot bij deze akte de statuten worden vastgesteld;
g. “dochtermaatschappij”:

een dochtermaatschappij van de coöperatie als bedoeld in artikel 2:24a van het
Burgerlijk Wetboek;

h. “groepsmaatschappij”:

een groepsmaatschappij van de coöperatie als bedoeld in artikel 2:24b van het
Burgerlijk Wetboek;

“lid”:

zowel consumentleden als ondernemersleden; tenzij anders is bepaald of kennelijk
anders is bedoeld, dient, daar waar in de statuten de aanduiding “lid” wordt gebruikt,
daaronder te worden verstaan zowel consumentleden als ondernemetsieden en
zowel mannelijke als vrouwelijke leden tetwijl daar waar in relatie met de aanduiding
“lid” het bezittelijk voornaamwoord “zijn” wordt gebruikt daar ook kan worden
gelezen “haar”;

j. “lidmaatschap”:

het lidmaatschap van de coöperatie, met inbegrip van alle daaraan verbonden
rechten en verplichtingen;

k. “ondernemerslid”:

een lid van de cooperatie in de zin van de wet en artikel 4.3 van deze statuten;
“samenwerkingsovereenkomsten”:

overeenkomsten in de zin van artikel 5.1 die overeenkomstig artikel 6.1 met
ondernemersleden worden gesloten in het bedrijf dat de cooperatie uitoetent of door
middel van dochtermaatschappijen doet uitoefenen, alsmede daaruit voortvloeiende
overeenkomsten;

m. “schriftelijk”:
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een leesbaar en reproduceerbaar bericht verstuurd bij brief, e-mail of andere vorm --

van elektronische communicatie, tenzij anders is bepaald in de wet of deze statuten; -

n. “verbonden consument”:

een natuurlijke persoon in het bezit van een door een groepsmaatschappij
uitqegeven klantenkaart, niet zijnde een lid van de cooperatie in de zin van de wet of
deze statuten, die de in de statuten en reglementen van de coOperatie toegekende
rechten en verplichtingen heeft, doch niet het stemrecht in de algemene
ledenvergadering.

Artikel 2. Naam en zetel.

2.1 De coaperatie draagt de naam:

CoOperatie PLUS U.A.

2.2 De coOperatie is gevestigd te Utrecht.

Artikel 3. Doel.

3.1 De coOperatie heeft ten doel om in stoffelijke behoetten en belangen van haar eden -

te voorzien krachtens overeenkomsten door de cooperatie of een
dochtermaatschappij met hen gesloten in het bedrijf dat de coperatie te dien einde -

te hunnen behoeve uitoefent of door middel van dochtermaatschappijen doet
uitoefenen.

3.2 Het bedrijt dat de cooperatie ten behoeve van de eden uitoefent of doet uitoetenen -

omvat:

(a) het uitoefenen van de groothandel, de import, de export, de agentuur- en
commissiehandel in levensmiddelen en andere verbruiks- en gebruiksartikelen --

en winkel- en magazijninventarissen en winkel- en magazijnbenodigdheden, een
en ander al dan niet met gebruikmaking van elektronische middelen (e
commerce);

(b) het uitoefenen van de detailhandel in levensmiddelen en andere verbruiks- en
gebruiksartikelen, een en ander al dan niet met gebruikmaking van
elektronische middelen (e-commerce);

(C) het geven van adviezen op het gebied van bedrijfsorganisatie en magazijn- en
winkelinrichting;

(d) het onderhouden en ontwikkelen van verkoop- en franchiseformules en daarvan
afgeleide formules;

(e) het financieren van eden en/of derden en het stellen van zekerheid, het geven -

van garanties en het zich op andere wijze verbinden voor schulden van eden
en/of derden;

(f) het deelnemen in, het op andere wi]ze een belang nemen in en het voeren van --

beheer over andere ondernemingen;

(g) het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van onroerende zaken en -

andere registergoederen;
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(h) het ontwikkelen, exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten,
vergunninqen, know how, auteursrechten, databanken en andere intellectuele --

eigendomsrechten,

alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.

Artikel 4. Lidmaatschap. Soorten eden.

4.1 De coöperatie kent:

a. maximaal vijftig (50) consumentleden; en

b. ondernemersleden.

4.2 Consumentleden kunnen uitsluitend natuurlijke personen zijn die de leeftijd van
achttien (18) jaar hebben bereikt en die als zodanig zijn uitgenodigd door het bestuur
overeenkomstig het in artikel 9 bepaalde. Indien en voor zover de codperatie op enig
moment minder dan vijftig (50) consumentleden kent, zal het bestuur zo spoedig
mogelijk consumenten, die binnen de gewenste profielschets passen, uitnodigen om -

consumentlid te worden overeenkomstig het in artikel 9 bepaalde.
4.3 Ondernemetsleden zijn zij, die als zodanig ziln toegelaten overeenkomstig het in

artikel 10 bepaalde. Ondernemersleden kunnen rechtspersonen, natuurlijke
personen die de leeftijd van achttien (18) jaar hebben bereikt, en/of niet
rechtspersoonhijkheid bezittende combinaties, als bedoeld in artikel 4.4 zijn, die een -

onderneming in stand houden op het gebied van de kleinhandel in levensmiddelen en
aanverwante artikelen, al dan niet in het kader van een onderneming met ruimere
bedrijfsactiviteiten dan die van de Ievensmiddelendetailhandel en al dan niet door
middel van het gebruikmaken van een door een afhankelijke maatschappij van de
coöperatie ontwikkelde levensmiddelenverkoopformule.

4.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 zal, indien een onderneming wordt
gedreven door verscheidene natuurlijke petsonen en/of rechtspersonen, handelend -

in een niet-rechtspersoonlijkheid bezittende samenweckingsvorm, zoals bijvoorbeeld
een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of
een mede-eigendom, die samenwerkingsvorm - hierna aan te duiden als:
“combinatie” - als één (1) lid worden aangemerkt. De aan het lidmaatschap van een -

combinatie gebonden rechten komen de personen die deel van die combinatie
uitmaken gezamenlijk toe. De aan dat lidmaatschap verbonden verplichtingen rusten
hoofdelijk op ieder van die personen afzonderlijk. De personen die deel van een
combinatie uitmaken, kunnen slechts aan anderen die eveneens deel van die
combinatie uitmaken schriftelijk volmacht verlenen teneinde hen tegenover de
cooperatie te vertegenwoordigen, hun rechten uit te oefenen of hen te verbinden tot
al hetgeen waartoe de als lid van de cooperatie aangemerkte combinatie gerechtigd -

of gehouden is. Ofschoon de combinatie als geheel als één lid wordt aangemerkt,
zullen in de boeken van de cooperatie, respectievelijk in het ledenregister, bedoeld in
artikel 8, alle participanten van de combinatie - doch voor wat betreft een
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commanditaire vennootschap alleen de beherende vennoten - worden ingeschreven,
zulks onder vermelding van de naam van de combinatie, zo deze een naam heeft. Bij
de inschrijving wordt tevens vermeld of - en zo ja, aan welke (rechts)persoon - een --

volmacht, als in de vierde zin van dit lid bedoeld, is vetstrekt.
Artikel 5. Overeenkomsten met de ondernemersieden
5.1 Het bestuur stelt de inhoud van de samenwerkingsovereenkomsten vast.
5.2 De cooperatie is bevoegd door een besluit van het bestuur wijzigingen in de

samenwerkingsovereenkomsten aan te brengen of te doen aanbrengen, mits zij zich
deze bevoegdheid in de overeenkomst op uitdrukkelijke wijze heeft voorbehouden.

5.3 Op de wijziging als bedoeld in artikel 5.2 kan de cooperatie zich tegenover een
ondernemerslid slechts beroepen indien de wijziging schriftelijk aan het lid was
medegedeeld.

5.4 De coöperatie kan overeenkomsten als die met haar ondernemersleden worden
gesloten in het bedrijf dat de coöperatie uitoefent of doet uitoefenen
overeenkomstig artikel 3.1, ook met anderen aangaan. Indien de coOperatie de in de
vorige zin bedoelde bevoegdheid uitoefent, mag zij dat niet in een zodanige mate
doen dat de overeenkomsten met ondernemersleden slechts van ondergeschikte
betekenis zijn.

Artikel 6. Contracten ondernemersieden

6.1 De cooperatie kan ten behoeve van ondernemersleden of groepen van
ondernemersleden rechten bedingen en ten aste van de ondernemersieden of
groepen ondernemersieden verplichtingen aangaan. De vecplichtingen als in dit
artikel 6.1 bedoeld, zijn verplichtingen tot de atname van levensmiddelen en andere -

verbruiksartikelen en gebruiksartikelen, bestemd voor de handel alsmede tot de
afname van bedrijfsondersteunende diensten, een en ander voor zover deze
verplichtingen - onder meer beootdeeld naar hun geldelijk belang en duur - in
redelijkheid geacht kunnen worden de bedrijfsbelangen van de betrokken
ondernemersleden te kunnen dienen. De bevoegdheid te besluiten tot het verrichten
van de rechtshandelingen als in dit artikel 6.1 bedoeld, berust bij het bestuur.

6.2 Een ondernemerslid kan niet door opzegging de toepasselijkheid van een door de
coOperatie in zijn naam aangegane verplichting uitsluiten.

6.3 De coöperatie kan namens de ondernemersieden, tot handhaving van bedongen
rechten, in rechte optreden, waaronder begrepen het vorderen van
schadevergoeding.

Artikel 7. Persoonhijk Iidmaatschap.

7.1 Het lidmaatschap van de consumentleden is persoonlijk.
7.2 Het lidmaatschap van de ondernemersleden is slechts voor overdracht vatbaar met --

voorafgaande goedkeuring van het bestuur. Op zodanige overdracht is het bepaalde
in artikel 10 van overeenkomstige toepassing.
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7.3 Ingeval van een tusie in de zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij
een lid/rechtspersoon als verdwijnende rechtspersoon betrokken is, gaat het
lidmaatschap over op de verkrijgende rechtspersoon, indien voorafgaande aan een --

dergelijke fusie het bestuur aan die overgang van het lidmaatschap op de
verkrijgende rechtspersoon goedkeuring heeft verleend. Indien een
lid/rechtspersoon als verdwijnende techtspersoon bettokken is bij een splitsing in de
zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de vorige zin
van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Ledenregister.

8.1 Het bestuur houdt een register waarin wordt opgenomen:
a. namen en adressen van de eden van de coOpetatie, alsmede het soort

lidmaatschap en hun lidmaatschapsnummer;
b. data van aanvang en einde van lidmaatschappen; en
c. andere door het bestuur relevant geachte gegevens.

8.2 De eden zijn verplicht hun adreswijziging aan het kantoot van de cooperatie door te -

geven.

8.3 De eden van de cooperatie kiezen als zodanig woonplaats op het door hen laatstelijk
opgegeven adtes en ten kantore van de coOperatie.

Artikel 9. Toelating en aanvang consumentlidmaatschap.
9.1 Het consumentlidmaatschap van een consumentlid ontstaat niet anders dan op

uitnodiging van het bestuur. Het bestuur kan nadere regels vaststellen omtrent een -

ptotielschets van de consumentleden.
9.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 15, wordt het consumentlidmaatschap

aangegaan voor een termijn van vier (4) jaren, welke termijn ten hoogste twee (2)
maal kan worden verlengd met een termijn van vier (4) jaren, met inachtneming van
het bepaalde in een door het bestuur vastgesteld rooster van aftteden.

9.3 Bij aanvang van het consumentlidmaatschap zal het bestuur het ledenregister
bijwerken onder vermelding van het soort lidmaatschap en de datum van ingang. Het
bestuur kan voorts een bewijs van consumentlidmaatschap versttekken.

9.4 Het consumentlidmaatschap vangt aan op de dag, waarop de desbetreffende
uitnodiging daartoe is geaccepteerd. Vanat dat moment kan een consumentlid zijn
lidmaatschapsrechten uitoetenen.

9.5 Bi] of krachtens reglement kunnen nadere voorschritten worden gegeven voor de
toelating en aanvang van het consumentlidmaatschap.

9.6 Een verbonden consument kan als consumentlid worden uitgenodigd voor een
consumentlidmaatschap met inachtneming van het bepaalde in attikel 9.1.

Artikel 10. Toelating en aanvang ondernemerslidmaatschap.
10.1 Het ondernemerslidmaatschap van een ondernemerslid moet schrittelijk worden

aangevraagd bij het bestuur. Het bestuur beslist over de toelating.
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10.2 Bij toelating zal het bestuur het ledenregister bijwerken onder vermelding van het
soort lidmaatschap en de datum van ingang.

10.3 Een groep van rechtspersonen en vennootschappen in de zin van artiket 2:24b van --

het Burgerlijk Wetboek, alsmede de uiteindelijke beleidsbepaler(s) van die groep,
kunnen slechts (de rechten van) één (1) ondernemerslidmaatschap verkrijgen,
houden dan wel uitoefenen.

10.4 Het ondernemerslidmaatschap vangt aan op de dag, waarop het desbetreffende
besluit tot toelating is genomen. Vanaf dat moment kan een ondernemerslid zijn
lidmaatschapsrechten uitoetenen.

10.5 Bij of krachtens reglement kunnen nadere voorschriften worden gegeven voor de
toelating en aanvang van het ondernemerslidmaatschap.

10.6 Bij niet-toelating van een ondernemerslid door het bestuut is de algemene
edenvergadering niet bevoegd om alsnog tot toelating te besluiten.

Artikel 11. Bijdragen.

11.1 Bij of krachtens reglement kan worden bepaald dat ieder (soort) lid vetplicht is tot
het betalen van een periodieke contributie zoals door de algemene ledenvergadering
wordt vastgesteld op voorstel van het bestuur. Zij kunnen daartoe in categorieen
worden ingedeeld die een verschillende contributie betalen. Het bestuur kan in
bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing verlenen van de verplichting
tot het betalen van de periodieke contributie.

11.2 Bij of krachtens reglement kan worden bepaald dat een (soort) lid bij zijn toetreding -

integgeld moet betalen. Het inleggeld dient terstond bij toetreding te worden gestort,
tenzij voor de betaling daarvan een regeling wordt getroffen tussen de cooperatie en
het (soort) lid. Over het inleggeld kan een rente worden vergoed, waarvan het
percentage wordt vastgesteld door het bestuur na goedkeuring van de algemene
ledenvergadering.

Artikel 12. Waarborgregeling.

12.1 Door één (1) of meer dochtermaatschappijen van de coOperatie, zullen aan de
ondernemersleden goederen en diensten worden geleverd. Deze goederen en
diensten kunnen worden geleverd en/of geadministreerd op krediet. De cooperatie --

kent een waarborgregeling op grond waarvan ieder ondernemerslid een bedrag moet
afdragen aan de coöperatie als duurzaam voorschot op de betaling van die aan het --

desbetretfende lid door één (1) of meer dochtermaatschappijen van de cooperatie op
krediet te leveren en/of te administreren goederen en diensten, zoals ook nader
geregeld in de samenwerkingsovereenkomst.

12.2 Bij of krachtens reglement kan worden bepaald welk orgaan van de coOperatie de
hoogte en de wijze van inning ten behoeve van de waarborgregeling zal vaststellen. --

12.3 Bij beeindiging van het lidmaatschap van een ondernemerslid zal de coOperatie de
door een ondernemerstid krachtens de waarborgregeling aan de cooperatie
afgedragen bedragen aanmerken als betaling van de door één (1) of meer
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dochtermaatschappijen op krediet geleverde en/of geadministreerde goederen en
diensten. Indien het ondernemerslid nog een of meer andere schulden aan de
coOperatie en/of een andere afhankelijke maatschappij van de coöperatie heeft dan -

de in de vorige zin bedoelde schulden en zich een situatie vootdoet als in de vorige
zin bedoeld, besluit het bestuur, welke schulden met voorrang voor verrekening met
de onder de waarborgregeling atgedragen gelden in aanmerking komen.

12.4 Over het saldo van de waarborg wordt een rente vergoed; het rentepercentage
wordt vastgesteld door het bestuur. De rente wordt afgedragen als een betaling
onder de waarborgregeling.

Artikel 13. Rechten en verplichtingen eden.

13.1 Een lid is verplicht de statuten, reglementen en besluiten (van organen) van de
cooperatie na te even.

13.2 ledere verplichting van leden en oud-leden om in een tekort van de coOperatie bij te -

dragen is geheel uitgesloten.

13.3 Indien bij of krachtens een besluit geldelijke rechten en verplichtingen worden
beperkt respectievelijk verzwaard, kan een lid de toepasselijkheid van die wijziging
niet ontgaan door opzegging van het lidmaatschap.

Artikel 14. Schorsing leden.

14.1 Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen op de navolgende gronden:
a. in afwachting van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de

coOperatie; of

b. in afwachting van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap als bedoeld in -

artikel 15,

met dien verstande dat een consumentlid slechts kan worden geschorst uit hoofde
van artikel 14.1 sub a indien alle in functie zijnde consumentenbestuurders vóór het
besluit tot schorsing hebben gestemd.

14.2 Schorsing geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving met opgave van -

reden(en) aan het lid.

Een schorsing uit hoofde van artikel 14.1, welke niet binnen drie (3) maanden na
ingang wordt gevolgd door een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens --

de coOperatie respectievelijk een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, eindigt -

door het verloop van die termijn.

14.3 Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap van -

de coOperatie verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
Artikel 15. Einde Iidmaatschap.

15.1 Het lidmaatschap eindigt door:

a. overlijden van het lid, dan weT, indien het lid een rechtspersoon is, doordat het -

lid ophoudt te bestaan, tenzij het lid, rechtspersoon zijnde, door tusie of
splitsing in de zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ophoudt te
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bestaan en het lidmaatschap overeenkomstig artikel 7.3 overgaat op de
verkrijgende rechtspersoon;

b. opzegging door het lid;

c. opzegging namens de cooperatie; en

d. ontzetting uit het Iidmaatschap.
15.2 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan te allen tijde geschieden met

inachtneming van een opzegtermijn van zes (6) maanden door een schriftelijke
kennisgeving aan het bestuur van de coOperatie.
Opzegging door het lid doet het lidmaatschap eindigen bij het einde van het lopend
boekjaat. Beeindiging van het lidmaatschap door het lid kan evenwel met
onmiddellijke ingang geschieden indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan
warden het lidmaatschap te laten voortduren.

15.3 Opzegging van het lidmaatschap namens de coOperatie geschiedt door het bestuur --

door middel van een schriftelijke kennisgeving aan het lid, eventueel zondet
inachtneming van een opzeggingstermijn. Opzegging van het lidmaatschap door het -

bestuur kan geschieden wanneet:

a. het lid niet voldoet of is opgehouden te voldoen aan de kwaliteitseisen die de
statuten aan het lidmaatschap stellen;

b. redelijkerwijs niet langer van de coOperatie verlangd kan warden het
lidmaatschap te laten vooctduren;

c. de termijn is verstreken waarvoor het consumentenlidmaatschap met het
consumentlid is aangegaan of verlengd, danwel indien de maximale duut van
een consumentenlidmaatschap van twaalt (12) jaar door het consumentlid is
bereikt;

d. het ondernemerslid niet anger partij is bij de samenwerkingsovereenkomst;
e. als er een wijziging optreedt in de uiteindelijke beleidsbepaler(s) van het

ondernemerslid, niet zijnde een natuurlijke persoon;
f. het lid, zijnde een rechtspersoon, wordt ontbonden;

g. het lid onbereikbaar blijkt te zijn op het door het lid aan de coaperatie
doorgegeven correspondentieadres;

h. het faillissement van het lid is uitgesproken, of wanneet surséance van betaling
van het lid is aangevraagd;

i. het lid onder curatele wordt gesteld, alsmede wanneer het lid door een
rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke
toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld,

met dien verstande dat een consumentlidmaatschap, anders dan op de grand
genoemd in artikel 15.3 sub c., slechts kan warden opgezegd indien alle in functie
zijnde consumentenbestuurders vOór het besluit tot opzegging hebben gestemd.

15.4 Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur door middel van een
schriftelijke kennisgeving met opgave van reden(en) aan het lid, met dien verstande -
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dat ontzetting uit het consumentlidmaatschap slechts kan geschieden indien alle in --

functie zijnde consumentenbestuurders vôór het besluit tot ontzetting hebben
gestemd. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer:-
a. het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie

handelt; of

b. het lid de coOperatie op onredelijke wijze benadeelt.
Het lid staat binnen een (1) maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit,
beroep op de algemene vergadering open. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is het lid geschorst.

Artikel 16. Taken en bevoegdheden algemene Iedenvergadering.
Aan de algemene ledenvetgadering komen in de cooperatie alle bevoegdheden toe, die niet --

door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Artikel 17. Algemene ledenvergadering.
17.1 len minste éénmaal per jaar wordt door het bestuur de algemene ledenvergadering -

binnen zes (6) maanden na het einde van het boekjaar bijeengetoepen, onder meer --

ter behandeling van het bestuursverslag.
17.2 Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit --

wenselijk acht.

17.3 Voorts is het bestuur verplicht am op schriftelijk verzoek van ten minste een/tiende
(1/lQe) gedeelte van het aantal stemgerechtigde leden een algemene
ledenvergadeting bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan vier (4) weken,
onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
Indien aan dit verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
overeenkomstig het in artikel 18 bepaalde en/of bij advertenties in één (1) of meet in
de regio(s) met vestigingsplaatsen veelgelezen dagblad(en).

Artikel 18. Oproeping agemene ledenvergadering.
18.1 De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De

oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden en anderen die
toegang hebben tot de algemene ledenvergadering. De termijn voor de oproeping
bedraagt ten minste zeven (7) dagen.

18.2 Bij de oproeping worden plaats en tijdstip van de vergadering, alsmede de agenda
bekendgemaakt; de benodigde bescheiden warden meegezonden.

18.3 De rekening en verantwaording met de ter beoordeling daarvan benodigde
bescheiden worden tenminste voor de leden gedurende de oproepingstermijn op het
kantoor van de cooperatie ter inzage gelegd.

18.4 De oproeping en overige kennisgevingen aan de eden kunnen eveneens geschieden -

door middel van een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht aan het adres van de leden. Zij dienen voor dit doel een
adres door te geven aan de coOperatie.
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Artik& 19. Toegang tot de algemene ledenvergadering.
19.1 Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden die niet geschorst zijn

en de bestuursleden.

19.2 Over toelating van andere dan in artikel 19.1 bedoelde personen beslist het bestuur.
19.3 Indien de voorzitter dat wenselijk acht, wordt het betreden en voortijdig verlaten van

de algemene ledenvergadering vastgelegd door middel van een door de betrokkenen
te ondertekenen presentielist.

19.4 lndien zulks bij de oproeping tot de algemene ledenvergadering is vermeld, is ieder --

lid bevoegd om, in persoon of bij schrittelijk gevolmachtigde, door middel van een
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene ledenvergadering deel te nemen,
daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Daartoe is vereist dat
het lid dat langs deze weg deelneemt aan de vergadering via het elektronisch
communicatiemiddel kan worden geidentificeerd, rechtstteeks kennis kan nemen van
de verhandeling ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.

19,5 Degenen die de oproeping doen, kunnen voorwaarden stellen aan het gebruik van
een elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping
bekend gemaakt.

19.6 De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur --

of bij zijn afwezigheid of ontstentenis door zijn plaatsvervanger.
Artikel 20. Stemrecht in de algemene ledenvergadering.
20.1 leder consumentlid heett één (1) stem in de algemene ledenvergadering. eder

ondernemerslid heeft één (1) stem voor iedere winkel die door hem wordt
geexploiteerd volgens de in de samenwerkingsovereenkomst voorgeschreven
winkelformule(s).

20.2 Leden die geschorst zijn hebben geen toeqang tot de algemene edenvergadering,
met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de algemene
ledenvergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en ter
gelegenheid waarvan hij bevoegd is daarover het woord te voeren.

Artikel 21. Besluiten in de algemene edenvergadering.
Alle besluiten worden genomen met ten minste een volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen in een algemene ledenvergadering, ongeacht het aantal aanwezige
stemgerechtigden.

Artikel 22. Besluitvorming in de algemene ledenvergadering.
22.1 Stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter ot ten minste een/vierde

(1/4e) deel van het aantal stemgerechtigden een schriftelijke stemming verlangt.
Over personen of over zaken, die personen betreffen, wordt schriftelijk gestemd.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij één/tiende (1/iDe) deel van het
aantal stemgerechtigden hootdelijke stemming verlangt.

22.2 Een stemgerechtigd lid kan bij schriftelijke volmacht zijn stem doen laten uitbrengen
door een ander stemgerechtigd lid, met dien verstande dat (i) een stemgerechtigd lid
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slechts voor vijf (5) andere stemgerechtigde leden als gevolmachtigde kan optreden -

en (ii) dat zodanige volmacht slechts geldt voor één vergadering. Blanco en
ongeldige stemmen wotden als niet uitgebracht beschouwd.

22.3 Het bestuur kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene
ledenvergadering via een elektranisch communicatiemiddel worden uitgebracht,
doch niet eerder dan op de dertigste (30e) dag voor die van de vergadering, worden -

gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering wotden uitgebracht.
22.4 Indien bij een verkiezing van meet dan twee (2) kandidaten niemand een volstrekte --

meerderheid heeft gekregen, vindt herstemming plaats tussen die twee (2)
kandidaten, die de meeste stemmen verkregen. Bij gelijk aantal stemmen beslist het -

lot wie voor hetstemming in aanmerking komt. lndien de stemmen staken beslist het
lot.

22.5 Staken de stemmen over zaken, dan is het voorstel verworpen.
22.6 Besluiten kunnen niet warden genomen, indien de agenda de verkiezing

respectievelijk het onderwetp niet vermeldt, tenzij alle stemgerechtigden in een
algemene ledenvergadering aanwezig zijn en met algemene stemmen het voorstel
aannemen.

22.7 Het op de algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat
door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor zover
gestemd werd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.

22.8 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in artikel 22.7 bedoelde oordeel
de juistheid daarvan betwist, dan moet een nieuwe stemming plaatsvinden, als de
meerderheid van de vergadering of - in geval de oorspronkelijke stemming niet oak --

hoofdelijk of schrittelijk geschiedde - een stemgerechtigde dit verlangt. Door deze
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 23. Vergadering van soorten leden.

23.1 Vergaderingen van soorten eden warden gehouden zo dikwijls het bestuur dat nodig
acht.

23.2 Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, warden alle
besluiten van de vergadering van soorten eden genomen met volstrekte
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen
warden als niet uitgebracht beschouwd.

23.3 Het bestuur kan een reglement opstellen waarin nadere voorschriften omtrent het
houden van vergaderingen van soorten eden (zoals de plaats, wijze van oproeping --

en agenda) warden neergelegd alsmede avenge bepalingen omtrent de vergaderorde
warden geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in -

deze statuten.

23.4 De vergadering van soorten eden is geen orgaan in de zin van de wet.
Artikel 24. Bestuur. Samenstelling bestuur.
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24.1 Onverminderd het bepaalde in deze statuten, zal het bestuur van de coOperatie uit
zeven (7) personen bestaan. Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurslid zijn. De
bestuurders kunnen buiten de leden worden benoemd. Een niet-voltallig bestuur blijft
bevoegd.

24.2 Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier (4) jaren door de
algemene ledenvergadering uit een bindende voordracht op te maken door het
bestuur, zulks met inachtneming van het hierna in artikel 24.3 en 24.4 bepaalde
omtrent de samenstelling van het bestuur. De voordracht van het bestuur wordt bij --

de oproeping voor de algemene ledenvergadering meegedeeld.
24.3 Het bestuur kan nadere regels vaststellen omtrent een profielschets van te

benoemen bestuurders, de besluitvorming en werkwijze van het bestuur en het
aftreden van bestuursleden. In dat kader kan het bestuur onder meer bepalen met
welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast.

24.4 Onverminderd het bepaalde in deze statuten, dient het bestuur te bestaan uit:
a. twee (2) ondernemersleden;

b. twee (2) ondernemersleden en/of personen namens de ondernemersleden;
c. twee (2) consumentenbestuurders; en

d. één (1) onafhankelijk persoon, niet zijnde een lid van de cobperatie.
De ondernemersleden van het bestuur als bedoeld in artikel 24.4 sub a. kunnen
tevens zijn, de natuurlijke persoon/personen die de uiteindelijke beleidsbepaler(s)
is/zijn van een ondernemerslid als bedoeld in artikel 10.3 van deze statuten.
Het onafhankelijk bestuurslid als bedoeld in artikel 24.4 sub d. is voorzitter van het --

bestuur. Het bestuur kiest een secretaris. In ontstane vacatures wordt zo spoedig
mogelijk doch in elk geval binnen één (1) jaar voorzien.

24.5 Een besluit van de algemene ledenvergadering omtrent de benoeming van een
bestuurslid dient te worden genomen met volstrekte meerderheid van geldig
uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat een besluit tot benoeming van een
consumentenbestuurder in de zin van artikel 24.4 sub c. dient te worden genomen
met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, waarbij de
meerderheid van de aanwezige consumentleden vOór het besluit heeft gestemd.

24.6 Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een besluit
van de algemene ledenvergadering, genomen met ten minste twee/derde (2/3e) van
de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3e) --

van de leden vertegenwoordigd is. Indien het bindend katakter aan een voordracht --

wordt ontnomen maakt het bestuur een nieuwe voordracht op.
Artikel 25. Bestuurslidmaatschap.

25.1 Een bestuurslid moet voldoen aan de volgende vereisten:

a. het bestuurslid mag niet zijn:

(i) personeelslid van de cooperatie of een dochtermaatschappij, tenzij de
algemene ledenvergadering anders besluit; of
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(ii) Ieidinggevend personeelsild of (indirect) eigenaar of anderszins nauw
betrokkene van een leverancier of van een concurrent van de cooperatie, -

tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit.
b. het bestuurslid mag niet gehuwd zijn of samenwonen met, respectievelijke

bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad van de in artikel 25.1 sub a --

bedoelde personen, tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit.
25.2 Het bestuursdmaatschap vangt aan op de dag waarop bet desbetreftende besluit tot

benoeming is genomen of op een bij bet desbetreffende besluit tot benoeming vast --

te stellen - niet voor dat besluit gelegen - tijdstip.
25.3 Een persoon kan benoemd worden als bestuurslid voor een periode van maximaal

viet (4) jaar en kan terstond eenmaal wotden hetbenoemd voor een additionele
termijn van maximaal vier (4) jaar. Een petsoon kan nadien nog tweemaal worden
herbenoemd voor een additionele termijn van maximaal twee (2) jaar, met dien
verstande dat een bestuurslid niet anger dan twaalf (12) aaneengesloten jaren de
functie van bestuurslid kan vervul)en.

25.4 a. Een bestuurslid kan als zodanig worden geschorst door de algemene
edenvergadering. Een besluit tot schorsing uit het bestuurslidmaatschap wotdt

zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de betrokkene meegedeeld met opgave van -

reden(en).

b. Op gelijke wijze als in artikel 25.4 sub a is bepaald kan een schorsing worden
opgeheven door de algemene ledenvergadering.

c. Een schorsing, die niet binnen drie (3) maanden na ingang wordt gevolgd door --

ontzetting, eindigt door het verloop van die termijn.
d. Gedurende de periode dat een bestuurslid is geschorst, kunnen de aan het

bestuurslidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
e. In geval van schorsing treft de algemene ledenvergadering de nodige

maatregelen om de coOperatie tegen schade te vrijwaren.
25.5 Een bestuurslidmaatschap eindigt onder meer door:

a. bet eindigen van het coöperatielidmaatschap, voor zover van toepassing;
b. bet verstrijken van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd;
c. aftreding op elgen initiatief van het bestuurslid; of
d. ontzetting uit het bestuurslidmaatschap.

25.6 Een bestuurslid wordt als zodanig door de algemene ledenvergadering ult bet
bestuurslidmaatschap ontzet wanneer:

a. bet bestuurslid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het
bestuurslidmaatschap bij de statuten gesteld; en/of

b. bet bestuurslid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
cooperatie handelt, de cooperatie op onredelijke wijze benadeelt, zijn taak
verwaarloost, zijn verplichtingen jegens de cooperatie niet nakomt of enige
andere gewichtige reden.
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25.7 Een besluit tot ontzetting uit het bestuurslidmaatschap wordt zo spoedig mogelijk
schriftelijk aan de betrokkene meegedeeld met opgave van reden(en).

25.8 In geval van belet of ontstentenis van een bestuurder, kan die bestuurder tijdelijk
wotden vervangen door een daartoe door het bestuur aangewezen persoon met
inachtneming van het bepaalde in artikel 24.3 en 24.4 omtrent de samenstelling van
het bestuur en, tot dat moment, zijn de andere bestuurders of de overgebleven
bestuurder tijdelijk met het bestuur van de coOperatie belast. In geval van belet of
ontstentenis van alle bestuurders is de persoon die daartoe door de algemene
ledenvergadering, wordt aangewezen, tijdelijk met het bestuur van de cooperatie
belast.

25.9 Een bestuurder wordt geacht belet te zijn zoals bedoeld in artikel 25 lid 8:
a. gedutende zijn of haar schorsing; of

b. gedurende een periode waarin de coöperatie niet in staat is geweest om met
hem of haar in contact te komen (waaronder begrepen als gevolg van ziekte),
mits die periode anger duurt dan vijf (5) opeenvolgende dagen (of een andere --

door de het bestuur op basis van de omstandigheden van het geval te bepalen --

periode); of

c. in de betaadslaging en besluitvorming van het bestuur over onderwerpen
waarvan hij of zij verklaard heeft, dat hij of zij een direct of indirect persoonlijk -

tegenstrijdig belang heeft zoals bedoeld in artikel 27.13.

Artik& 26. Taken en bevoegdheden bestuur.

Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
cooperatie, met inachtneming van het bepaalde in artikel 24.3.

Artikel 27. Bestuursvergaderingen.

27.1 Ten minste éénmaal per kwartaal wordt een bestuursvergadering gehouden.
27.2 Andere bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter dit

wenselijk acht.

27.3 Voorts is de voorzitter verplicht op schriftelijk vetzoek - met opgave van de te

behandelen onderwerpen - van ten minste twee (2) bestuursleden, om binnen twee --

(2) weken een bestuursvergadering bijeen te roepen.

27.4 Het bestuur wordt bijeengeroepen door de vooczitter. De oproeping geschiedt
schriftelijk aan de adressen van de bestuursleden en anderen, die toegang hebben
tot de bestuursvergadering. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven

(7) dagen.

27.5 De bestuursvergadering wordt geleid door de voorzitter. Bij afwezigheid of

ontstentenis van de voorzitter treedt één van de andete bestuursleden als vootzitter
op.

27.6 Over toelating tot bestuursvergaderingen van andere personen beslist de voorzitter;
bij niet-toelating kan het bestuur alsnog tot toelating besluiten.
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27.7 AWe in artikel 27.6 bedoelde personen hebben het recht om op de

bestuutsvergadering het woord te voeren.

27.8 leder bestuurstid dat niet geschorst is heeft éen (1) stem in de bestuursvergadering.

Een bestuurslid kan zijn stem door een daartoe gemachtigd ander bestuurslid laten --

uitbrengen.

27.9 Een geschorst bestuurslid heeft toegang tot de bestuursvergadering waarin het
besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren. --

27.10 AIle besluiten van het bestuur, zowel in als buiten vergadering, worden genomen met

volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Indien bijeenroeping achterwege is gebleven, kunnen toch rechtsgeldige besluiten

worden genomen indien alle stemgerechtigde bestuursleden in die

bestuursvergadering aanwezig zijn.

27.11 Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk

worden genomen, mits aWe in functie zijnde bestuurders in het te nemen besluit

gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.

27.12 Stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of een van de

stemgerechtigde bestuursleden een schriftelijke stemming verlangt.

27.13 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij

daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het

belang van de coOperatie en de daataan vetbonden onderneming of organisatie.

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit

genomen door het bestuur onder schrittelijke vastlegging van de overwegingen die --

aan het besluit ten grondsiag liggen.

Artikel 28. Vertegenwoordiging.

28.1 Onverminderd het overigens in de wet en de statuten bepaalde wordt de coöperatie -

in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door ten minste twee (2) daartoe in

het handelsregister ingeschreven bestuursleden gezamenlijk, waaronder de

voorzitter van het bestuur.

28.2 Het bestuur is bevoegd een algemene of beperkte volmacht aan derden te verlenen --

tot het vertegenwoordigen van de coOperatie, welke volmacht schrittelijk zal worden

vastgelegd.

Artikel 29. Ondernemerscommissie en consumentenraad

29.1 Het bestuur zal overgaan tot het instellen van een ondernemerscommissie. De

samenstelling, de wijze van benoeming van de eden van de ondernemerscommissie,

de taak en het functioneren van de ondernemerscommissie wotden nader geregeld --

door een reglement van de ondernemerscommissie, vast te stellen door het bestuur.

29.2 Het bestuur zal overgaan tot het instellen van een consumentenraad. De

samenstelling, de wijze van benoeming van de eden de consumentenraad, de taak

en het functioneren van de consumentenraad worden nader geregeld door een

reglement van de consumentenraad, vast te stellen door het bestuur.
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29.3 De ondernemerscommissie en de consumentenraad hebben geen

rechtspersoonlijkheid en hebben te gelden als overlegcommissies van de cooperatie -

en zijn geen orgaan van de coöperatie in de zin van de wet.

Artikel 30. Commissies.

30.1 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn

taak te laten uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.

30.2 De algemene ledenvergadering is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde

onderdelen van zijn bevoegdheden te laten uitvoeren door commissies, die door de --

algemene ledenvergadering worden benoemd.

Artikel 31. Clusters

31.1 De leden van de coöperatie zijn ingedeeld in clusters, op basis van een geografische -

structuur die door het bestuur wordt vastgesteld.

31.2 De clusters hebben geen rechtspersoonlijkheid.

31.3 De clusters hebben te gelden als overlegcommissies van de coöperatie en zijn geen --

orgaan in de zin van de wet.

31.4 De samenstelling, de wijze van benoerning van de eden van de clusters, de taak en --

het functioneren van de clusters worden nader geregeld door een reglement van de -

clusters, vast te stellen door het bestuur.

Artikel 32. Coördinatieteams

32.1 De ondernemerscommissie stelt een door hem te bepalen aantal coördinatieteams in,

elk met een voor het bedrijf dat de coöperatie uitoefent of doet uitoefenen,

voornaam operationeel aandachtsgebied.

32.2 De coOrdinatieteams hebben te gelden als overlegcommissies van de coöperatie en --

zijn geen orgaan in de zin van de wet.

32.3 De samenstelling, de wijze van benoeming van de leden van de coördinatieteams en -

het aandachtsgebied, de taak en het functioneren van de coOrdinatieteams worden --

nader geregeld door een reglement van de coOrdinatieteams, vast te stellen door het

bestuur.

Artikel 33. Clusterraad

33.1 De cooperatie kent een clusterraad, bestaande uit de voorzitters van de clusters.

33.2 De clusterraad heeft te gelden als een overlegcommissie van de cooperatie en is geen

orgaan in de zin van de wet.

33.3 De samenstelling, de wijze van benoeming van de leden van de clusterraad en de taak

en het tunctioneren van de clusterraad worden nader geregeld door een reglement --

van de clusterraad, vast te stellen door het bestuur.

Artikel 34. Notulen.

34.1 Van de verhandelde onderwerpen in elke vergadering van een orgaan van de

coöperatie worden door de desbetreffende secretaris of door een door de voorzitter

daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. Op de eerstvolgende vergadering
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van dat orgaan worden deze notulen - met eventuele wijzigingen - definitief door de -

vergadering vastgesteld.

34.2 De inhoud van de notulen van een vergadering wordt ter kennisneming van de eden

van het desbetreffende orgaan gebcacht. leder lid van het desbetreffende orgaan

heeft recht op een door de desbetreffende secretaris uit te reiken en door deze te

ondertekenen kopie van de notulen.

Artikel 35. Boekjaar.

Het boekjaar van de coOperatie zal eindigen op de zondag die het dichtst bij éénendertig

december van een kalenderjaar ligt en het opvolgende boekjaar zal beginnen op de eerst

volgende maandag na deze zondag.

Artikel 36. Rekening en verantwoording. Bestuursverslag.

36.1 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de coöperatie en van alles

betreffende de werkzaamheden van de coöperatie naar de eisen die voortvloeien uit

deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe --

behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te

bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de cooperatie kunnen

worden gekend.

36.2 Jaarlijks binnen zes (6) maanden na atloop van het boekjaar, behoudens verlenging -

van deze termijn met ten hoogste vier (4) maanden door de algemene

ledenvergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een -

jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit een balans en een winst- en

yen iesrekening met toel ichting.

36.3 De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt

de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan ondet opgave van

reden melding gemaakt.

36.4 Het bestuur zorgt er voor dat de jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens --

het in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde bij te voegen

gegevens, ten minste veertien (14) dagen voor de desbetreffende algemene

ledenvergadering aan alle leden ter beoordeling worden toegezonden. De cooperatie

zorgt dat de opgemaakte jaanrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel --

2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor

de vergadering, bestemd tot behandeling van de jaarrekening, te haren kantore

aanwezig zijn. De leden kunnen de stukken aldaar inzien en en kosteloos een afschrift

van verkrijgen.

36.5 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering, waartoe het

bestuur een algemene ledenvergadering bijeenroept en wel op een zodanig tijdstip

dat de algemene ledenvergadering wordt gehouden uiterlijk één (1) maand na afloop

van de termijn als hiervoor bedoeld in artikel 36.2.

36.6 Op de algemene ledenvergadering waarin de vaststelling van de jaarrekening wordt --

behandeld, zal als afzonderlijk punt op de agenda behandeld worden het verlenen
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van decharge aan de leden van het bestuur. De algemene ledenvergadering kan
decharge verlenen aan de bestuursleden voor het gevoerde bestuur voot zover van -

dat bestuur uit de jaarrekening blijkt of anderszins aan de algemene
ledenvergadering bekend is.

36.7 Bij niet-vaststelling zal het bestuur zo spoedig mogelijk die maatregelen treffen die --

ertoe leiden dat een gewijzigde jaarrekening aisnog door de algemene
ledenvergadering zal worden vastgesteld. Ook deze gewijzigde jaarrekening dient
vooraf door de registeraccountant te zijn onderzocht.

36.8 Het bestuur is verplicht de in lid 1 en lid 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren, onverminderd het hierna in
artikel 36.9 bepaalde.

36.9 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier
gestelde balans en winst- en verliesrekening, kunnen op een andere gegevensdrager
worden overgedragen en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en
volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige
bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 37. Controle jaarrekening.

37.1 De coöperatie kan en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een accountant als
bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek de opdracht verlenen tot
onderzoek van de jaarrekening.

37.2 Tot het verlenen van de opdracht is de algemene ledenvergadering bevoegd. Gaat
deze daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd. De aanwijzing van een
accountant wordt door generlei voordracht beperkt. De opdracht kan te allen tijde
worden ingetrokken door de algemene ledenvergadering en door het bestuur indien -

deze haar heeft vecleend.

37.3 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.
37.4 De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de

getrouwheid van de jaarrekening. De accountantsverklaring wordt beschikbaar
gesteld aan de leden.

37.5 Indien geen accountantsverklaring als hiervoor bedoeld overeenkomstig artikel 37.4
beschikbaar wordt gesteld, dan benoemt de algemene ledenvergadering jaarlijks een
commissie van ten minste twee (2) leden die geen deel van het bestuur mogen
uitmaken. De commissie onderzoekt de jaarrekening en brengt aan de algemene
ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. Vereist het onderzoek van de
jaarrekening bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door
een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van
haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de coOperatie voor raadpleging beschikbaar te stellen.

Artikel 38. Reserves en uitkeringen.
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38.1 De algemene ledenvergadering besluit, op voorstel van het bestuur, over de
bestemming van de winst die door de vaststefling van de jaarrekening is bepaald en --

tot vaststeli ng van uitkeringen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 38.2. --

38.2 In geen enkel geval wordt feen deel van) de winst aan consumentleden uitgekeerd.
Artikel 39. Reglementen.

39.1 Bij reglement(en), opgesteld door het bestuur en, indien van toepassing, vastgesteld
door de algemene ledenvergadering, kunnen nadere regels worden vastgesteld
omtrent alles, waarvan algemene uitwerking gewenst wordt geacht.

39.2 Een (wijziging van een) reglement treedt in werking op een bij het desbetreffende
besluit vast te stellen - niet voor dat besluit gelegen - tijdstip.

Artikel 40. Statutenwijziging.

40.1 In de statuten van de coöperatie kan geen verandering worden gebracht dan door
een op voorstel van bet bestuur genomen besluit van een algemene
ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld. Besluiten tot statutenwijziging worden genomen
met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, met dien
verstande dat besluiten tot wijziging van artikelen 4.1, 9, 14.1, 15.3 sub a tot en
met c en sub f tot en met i, 24.4, 24.5, 29, 40.1,42.2 en 42.3 van deze statuten,
tevens veteisen dat de meerderheid van de aanwezige consumentleden vóór het
besluit heett gestemd.

40.2 Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien (14)
dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de eden ter
inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de algemene ledenvergadering wordt
gehouden. Bovendien wordt tegelijk met de oproeping een afschrift, als hietvoor
bedoeld, aan aIle stemgerechtigde eden toegezonden.

40.3 Een bepaling in de statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van één (1) of meer -

andere bepalingen beperkt, kan alleen met inachtneming van dezelfde beperking
worden gewijzigd.

40.4 Een statutenwijziging treedt pas in werking zodra hiervan een notariële akte is
opgemaakt.

Artikel 41. Ontbinding en vereffening.

41.1 De cooperatie wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene
ledenvergadering op voorstel van het bestuur met een meerderheid van ten minste --

twee/detden (2/3e) van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
41.2 Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, is het

bestuur met de vereffening belast.
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41.3 Na vereffening wordt op voorstel van het bestuur met goedkeuring van de algemene
ledenvergadering het batig saldo aangewend met inachtneming van de volgende
uitgangspunten:

(i) historische inbreng en ontwikkeling van het vermogen van de coöperatie;
(ii) inbreng door de eden van de coOperatie ten tijde van het ontbindingsbesluit; en
(iii) de statutaire doelstelling van de coOperatie.
In geen enkel geval wordt een (deel van) het batig saldo aan consumentleden
uitgekeerd.

41.4 Na haar ontbinding blijft de coOperatie voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de -

statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en
aankondigingen die van de coOperatie uitgaan, moeten aan haar naam worden
toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

41.5 Indien bij het besluit tot ontbinding geen bewaarder - als bedoeld in artikel 2:24 van -

het Burgerlijk Wetboek - is aangewezen, wijst het bestuur een bewaarder aan.
Artik& 42. Overgangsbep&ingen.

42.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 35, eindigt het eerste boekjaar van de
codperatie op één januari tweeduizend drieentwintig.
Dit artikel 42.1 vervalt en zal niet anger onderdeel uitmaken van deze statuten na
verloop van het eerste boekjaar.

42.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 24.1 en 24.4 zullen, tot aan het moment
onmiddellijk na afloop van de algemene ledenvergadering gehouden in het jaar
tweeduizend zesentwintig waarin de jaarrekening over boekjaar tweeduizend
vijfentwintig zal worden vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 36.5,
artikel 24.1 en 24.4 luiden als volgt:

“24.1 Het bestuur van de cooperatie bestaat uit negen (9) personen. Slechts
natuurlijke personen kunnen bestuurslid zijn. De bestuurders kunnen
buiten de leden worden benoemd. Een niet-voltallig bestuur blijft
bevoegd.”.

“24.4 Het bestuur dient te bestaan uit:

a. vier (4) ondernemersleden;

b. één (1) persoon namens de ondernemersleden;
C. drie (3) consumentenbestuurders; en

d. één (1) onafhankelijk persoon, niet zijnde een lid van de coOperatie
en/of uiteindelijke beleidsbepaler van een ondernemerslid als bedoeld
in artikel 10.3 van deze statuten.

De ondernemersleden van het bestuut als bedoeld in actikel 24.4 sub a.
kunnen tevens zijn, de natuurlijke persoon/personen die de uiteindelijke
beleidsbepaler(s) is/zijn van een ondernemerslid als bedoeld in artikel
10.3 van deze statuten.
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Het onafhankelijk bestuurslid als bedoeld in artikel 24.4 sub d. is
voorzitter van het bestuur benoemd. In ontstane vacatures wordt zo
spoedig mogelijk doch in elk geval binnen een (1) jaar voorzien. Het
bestuur kiest een secretaris.”.

Dit artikel 42.2 vervalt en zal niet langer onderdeel uitmaken van deze statuten op
het moment onmiddellijk na afloop van de algemene ledenvergadering gehouden in --

het jaar tweeduizend zesentwintig als genoemd in dit artikel 42.2.
42.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 24.1, 24.4 en 42.2, zullen, vanaf het moment

onmiddellijk na atloop van de algemene ledenvergadering gehouden in het jaar
tweeduizend zesentwintig waarin de jaarrekening over boekjaar tweeduizend
vijtentwintig zal worden vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 36.5 tot
en met het moment onmiddellijk na afloop van de algemene ledenvergadering
gehouden in het jaar tweeduizend dertig waarin de jaarrekening over boekjaat
tweeduizend negenentwintig zal worden vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in
artikel 36.5, artikel 24.1 en 24.4 luiden als volgt:

24.1 Het bestuur van de codperatie bestaat uit zeven (7) personen. Slechts
natuurlijke personen kunnen bestuurslid zijn. De bestuurders kunnen
buiten de eden worden benoemd. Een niet-voltallig bestuur blijft

bevoegd.”.

“24.4 Het bestuur dient te bestaan uit:

a. drie (3) ondernemersleden;

b. één (1) persoon namens de ondernemersleden;

c. twee (2) consumentenbestuurders; en

d. één (1) onafhankelijk persoon, niet zijnde een lid van de coöperatie

en/ot uiteindelijke beleidsbepaler van een ondernemerslid als bedoeld

in artikel 10 lid 3 van deze statuten.

De ondernemersleden van het bestuur als bedoeld in artikel 24.4 sub a.
kunnen tevens zijn, de natuurlijke persoon/personen die de uiteindelijke
beleidsbepaler(s) is/zijn van een ondernemerslid als bedoeld in artikel

10.3 van deze statuten.

Het onathankelijk bestuurslid als bedoeld in artikel 24.4 sub d. is

voorzitter van het bestuur benoemd. In ontstane vacatures wordt zo

spoedig mogelijk doch in elk geval binnen één (1) jaar voorzien. Het

bestuur kiest een secretaris.”.

Dit artikel 42.3 vervalt en zal niet anger onderdeel uitmaken van deze statuten op
het moment onmiddellijk na afloop van de algemene ledenvergadering gehouden in --

het jaar tweeduizend dertig als genoemd in dit artikel 42.3.

42.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.2, zal bij de termijn voor het aangaan van het
consumentlidmaatschap, alsmede de duur van de mogelijke verlenging daarvan,
rekening worden gehouden met de jaren dat de betretfende persoon reeds lid was
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van de ledenraad van de voorganger van de cooperatie, Coop Nederland U.A., een
coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid voor haar eden, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09030417, in -

die zin dat het aantal jaren dat de betreffende persoon lid was van de ledenraad van -

Coop Nederland U.A., voornoemd, zal worden afgetrokken van de termijn waarvoor -

het consumentlidmaatschap wordt aangegaan dan we! van de termijn waarmee het --

consumentenlidmaatschap wordt verlengd. Dit attikel 42.4 vervalt en zal niet anger
onderdeel uitmaken van deze statuten na verloop van vier (4) jaren.”.

SL0TVERKLARINGEN

Voor de eerste maal worden de volgende personen tot leden van het bestuur van de
coOperatie benoemd:

1. de heer Johannes Gerardus Bruijniks, geboren te ‘s-Gravenhage op zesentwintig
maatt negentienhonderdzesenvijttig;

2. de heer Alfred Eduard Koehoorn, geboren te Rozenburg op vijftien februati
negentienhonderdvijfenzestig;

3. de heer Hendrikus Hubertus van Velzen, geboren te Schipluiden op tweeentwintig juli -

negentienhonderdzesenzestig;

4. de heer Cornelis Willem Trommel, geboren te Rotterdam op twintig augustus
negentienhonderdvierenzeventig;

5. de heer Edwin Versluis, geboten te Lopik op zeven maart
negentienhonderddrieenzeventig;

6. de heer Tjerk Hooghiemstra, geboren te Hoogeveen op zestien april
negentienhonderdzesenvijftig;

7. mevrouw Karin Regina Wilhelmina Schlebos-Janssen, geboren te Nijmegen op twaalf --

juli negentienhonderdvijfenzeventig;

8. de heer Johan Anton Kolff, geboren te Rotterdam op elf september
negentienhonderdzeventig; en

9. mevrouw Maartje Frederiks, geboren te Hoorn op zesentwintig maart
negentienhonderdvijfentachtig.

AANGEHECHTE DOCUMENTEN.

Aan deze akte zullen de volgende documenten worden gehecht:
a. kopieën van twee (2) volmachten;

b. een kopie van het voorstel tot fusie (zonder bijlagen);
c. een kopie van de gezamen!ijke schriftelijke toelichting;

a. een kopie van de aankondiging in het landelijk verspreide dagblad Irouw;
e. een kopie van de verklaring van het handelsregister van de Kamer van Koophandel; --

t. een kopie van de verklaring van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem;
g. een kopie van de verklaring van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht;
h. een kopie van de bestuursverklaringen;
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een uittreksel van de notulen van de Iedenraad van de Verdwijnende Vennootschap I;
en

j. de notulen van de algemene vergadering van de Verdwijnende Vennootschap II.

WARYANAIKT is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen persoon is mu, notaris, bekend. Dc zakelijke inhoud van de akte is aan de
verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heett verklaard op
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud --

van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen persoon en vervolgens door mu, notaris.

(Volgt ondertekening)
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De ondergetekende, mr. Arie Dirk de With, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr.
Francisca Theodora Henriëtte van Loon-Vercauteren, notaris te Amsterdam, verklaart dat
hem is gebleken dat de vormvoorschritten in acht zijn genomen voor alle besluiten die
Atdeling 2, Titel 7, Boek 2, Burgerlijk Wetboek en de statuten van Coop Nederland U.A. en
Ondernemerscooperatie De Sperwer U.A. vereisen en dat voor het overige de daarvoor in
Afdeling 2, litel 7, Boek 2, Burgerlijk Wetboek en de in de statuten van de betrokken
rechtspersonen gegeven voorschriften zijn nageleefd, zulks in verband met de
totstandkoming van de fusie tussen Coop Nederland U.A. en Ondernemerscooperatie De
Sperwer U.A. (als verdwijnende rechtspersonen) en Cooperatie PLUS U.A. (als verkrijgende
rechtspersoon).

(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
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