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STATUTENWIJZIGING

Heden, , -----------------------------------------------------------------------------------------------verscheen voor mij, naam notaris, notaris te vestigingsplaats notaris : ---------------------comparitie gevolmachtigde ------------------------------------------------------------------------AANDEELHOUDERSBESLUIT -------------------------------------------------------------De comparant verklaarde dat tijdens een buitengewone vergadering van aandeelhouders
van de te Nieuwegein gevestigde en te thans is het adres van de vennootschap het ------kantooradres van de curator van de vennootschap, te weten de heer mr M.G.I.W. Teunis
te Zwolle, haar adres hebbende naamloze vennootschap: N.V. Dico International, hierna
te noemen: “de vennootschap”, ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nummer 16014685, op datum --vergadering besloten is de statuten van de vennootschap partieel te wijzigen, alsmede --om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren, waarvan blijkt uit een -------aandeelhoudersbesluit welke aan deze akte is gehecht. ----------------------------------------STATUTEN ----------------------------------------------------------------------------------------Voorts verklaarde de comparant dat de statuten van de vennootschap laatstelijk zijn ----gewijzigd bij akte op datum laatste statutenwijziging verleden voor naam notaris, ------notaris te standplaats notaris, waarvoor de ministeriële verklaring dat van bezwaren niet
is gebleken, werd verleend op datum afgifte, nummer N.V. 66394. -------------------------STATUTENWIJZIGING -----------------------------------------------------------------------Ter uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant de -----statuten van de vennootschap bij deze partieel te wijzigen als volgt: ------------------------Artikel 4 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt: -----------------------------------------“Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal. ---------------------------------------------------------1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee honderd drie en negentig duizend vijf -honderd (293.500).-----------------------------------------------------------------------------2. Het is verdeeld in drie miljoen zes honderd acht en zestig duizend zeven honderd --vijftig (3.668.750) aandelen van elk nominaal groot acht eurocent (€ 0,08). ----------3. De aandelen luiden op naam of aan toonder, ter keuze van de aandeelhouder” -------VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR ---------------------------------------------------De ministeriële verklaring dat van bezwaren niet is gebleken, is verleend op datum -----afgifte, onder nummer N.V. 66394, welke verklaring aan deze akte is gehecht. -----------SLOT ------------------------------------------------------------------------------------------------De comparant is mij, notaris, bekend. ------------------------------------------------------------WAARVAN AKTE is verleden te standplaats notaris op de datum in het hoofd van ---deze akte vermeld. ----------------------------------------------------------------------------------De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant ----heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor ---
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het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen. Deze akte is beperkt
voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens
door mij, notaris. -------------------------------------------------------------------------------------

