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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 
TAKEAWAY.COM N.V. 

 
 
Op [●] tweeduizendnegentien verschijnt voor mij, mr. [●], notaris in Amsterdam: 
[●]. 
De comparant verklaart dat op [●] tweeduizendnegentien, op voorstel van het bestuur 
van Takeaway.com N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te 
Amsterdam en met adres: Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, Nederland, 
handelsregisternummer: 08142836 (de "Vennootschap"), welk voorstel door de raad 
van commissarissen van de Vennootschap is goedgekeurd, door de algemene 
vergadering van de Vennootschap is besloten de statuten van de Vennootschap te 
wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden.  
Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant in de statuten van de 
Vennootschap de volgende wijzigingen aan te brengen: 
I.  De definitie van Prime Ventures wordt verwijderd uit artikel 1.  
II.  De definitie van Prime III wordt verwijderd uit artikel 1.  
III.  De definitie van PTV III wordt verwijderd uit artikel 1.  
IV.  De definitie van Stemgerechtigden wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:  
Stemgerechtigden                :   aandeelhouders met stemrecht, alsmede 

vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht, met 
inachtneming van artikel 8.4.1.  

V.  De definitie van Vergadergerechtigden wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
Vergadergerechtigden         :    aandeelhouders, alsmede vruchtgebruikers en   
                                                   pandhouders met Vergaderrecht, met inachtneming 
                                                   van artikel 8.4.1.  
VI.   Artikel 7.2.5 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:  
7.2.5. Als de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering een voorstel 
 doet tot schorsing of ontslag van een Bestuurder, wordt het besluit genomen 
  bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen zonder dat een 
  quorum is vereist. In alle andere gevallen kan de Algemene Vergadering een 

Bestuurder slechts schorsen of ontslaan met een gewone meerderheid van   
de uitgebrachte stemmen, die tezamen meer dan een derde (1/3) van het 
geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen. 

VII.  Artikel 7.2.6 wordt verwijderd en artikel 7.2.7 en artikel 7.2.8 worden 
       hernummerd naar artikel 7.2.6 respectievelijk artikel 7.2.7. 
VIII. Hernummerd artikel 7.2.6 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:  
7.2.6. De Raad van Commissarissen kan een Bestuurder te allen tijde schorsen, 

maar niet ontslaan. Binnen drie maanden na ingang van de schorsing van een 
Bestuurder wordt een Algemene Vergadering opgeroepen waarin een besluit 
wordt genomen tot opheffing of handhaving van de schorsing tot ten hoogste 
een extra duur van drie maanden, met inachtneming van de artikelen 7.2.4 en 
7.2.5. Een geschorste Bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in die 
Algemene Vergadering te verantwoorden. 
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 Als een dergelijk besluit niet wordt genomen, en de Algemene Vergadering 
niet heeft besloten de Bestuurder te ontslaan, vervalt de schorsing nadat de 
periode van schorsing is verstreken. 

IX.  Artikel 7.5.1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
7.5.1.     Het Bestuur alsmede iedere Bestuurder afzonderlijk kan de Vennootschap 
              vertegenwoordigen. 
X.   Artikel 7.6.3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:  
7.6.3 De Raad van Commissarissen wordt als volgt benoemd door de Algemene 

Vergadering: 
(i) een Commissaris die wordt benoemd tot Voorzitter, wordt benoemd op 

bindende voordracht van de Raad van Commissarissen; 
(ii) een Commissaris die wordt benoemd tot Vice-Voorzitter, wordt 

benoemd op bindende voordracht van Gribhold tot de datum waarop 
via het AFM-Register openbaar wordt dat Gribhold minder dan tien 
procent (10%) van de geplaatste Gewone Aandelen houdt;  

(iii) de overige Commissarissen worden benoemd op bindende voordracht 
van de Raad van Commissarissen; 

(iv)  na de onder sub (ii) van dit artikellid bedoelde datum wordt de 
desbetreffende Commissaris benoemd op bindende voordracht van de 
Raad van Commissarissen. 

 Bij besluit genomen met ten minste een gewone meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen die tezamen meer dan een derde (1/3) van het 
geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen, kan de Algemene 
Vergadering te allen tijde het bindend karakter aan de voordracht ontnemen. 
Als de Algemene Vergadering het bindende karakter aan de voordracht 
ontneemt, wordt een nieuwe Algemene Vergadering opgeroepen en maakt de 
partij die de eerste bindende voordracht opmaakte een nieuwe bindende 
voordracht op. Een tweede Algemene Vergadering zoals bedoeld in artikel 
2:120 lid 3 BW kan niet worden bijeengeroepen voor de in dit artikel bedoelde 
onderwerpen.  

 De voordracht wordt opgenomen in de oproeping tot de Algemene 
Vergadering waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld. 

XI.  Artikel 7.6.7 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:  
7.6.7.  Als de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering een voorstel 

doet tot schorsing of ontslag, wordt een besluit genomen met een gewone 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen zonder dat een quorum is vereist. 
In alle andere gevallen kan de Algemene Vergadering een Commissaris 
uitsluitend schorsen of ontslaan met een gewone meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen die meer dan een derde (1/3) van het geplaatste 
aandelenkapitaal vertegenwoordigen. 

XII.   Artikel 7.6.8 wordt verwijderd en artikel 7.6.9 tot en met artikel 7.6.12 worden 
        hernummerd van artikel 7.6.8 tot en met artikel 7.6.11.    
XIII.  Hernummerd artikel 7.6.8 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:  
7.6.8. Binnen drie maanden na ingang van een schorsing van een Commissaris 
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 wordt een Algemene Vergadering bijeengeroepen waarin een besluit wordt 
 genomen tot opheffing of handhaving van de schorsing tot ten hoogste een 
 extra duur van twee maanden, met inachtneming van de artikelen 7.6.6 en 
 7.6.7. De geschorste Commissaris wordt in de gelegenheid gesteld zich in 
  de vergadering te verantwoorden. Als een dergelijk besluit niet wordt  
 genomen en de Algemene Vergadering ook niet heeft besloten de 
 Commissaris te ontslaan, vervalt de schorsing nadat de periode van 
  schorsing is verstreken. 
XIV.  Artikel 8.4.1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:  
8.4.1.      Ten aanzien van een bepaalde Algemene Vergadering verwijst 

"Vergadergerechtigden" en "Stemgerechtigden" naar de personen die: 
a. op de Registratiedatum vóór de bepaalde Algemene Vergadering 

Vergadergerechtigde respectievelijk Stemgerechtigde zijn; en 
b. als zodanig zijn ingeschreven in een daartoe door het Bestuur 

aangewezen register, 
 ongeacht wie ten tijde van de bepaalde Algemene Vergadering 

rechthebbenden op de Aandelen zijn. 
XV.   Artikel 8.4.2 tot en met artikel 8.4.7 worden hernummerd van artikel 8.4.4 tot en 
         met artikel 8.4.9.   
XVI.  Een nieuw artikel 8.4.2 wordt toegevoegd en komt te luiden als volgt:  
8.4.2.      Als een persoon het Vergaderrecht en het stemrecht in een Algemene 
               Vergadering wil uitoefenen, dan moet die persoon de Vennootschap uiterlijk 
               op de in de oproeping tot de Algemene Vergadering genoemde dag en plaats 
               schriftelijk in kennis stellen van zijn of haar voornemen daartoe. In de 
               kennisgeving moet de naam van de persoon worden vermeld en het aantal 
               Aandelen dat deze persoon in de Algemene Vergadering zal 
               vertegenwoordigen. 
XVII. Een nieuw artikel 8.4.3 wordt toegevoegd en komt te luiden als volgt:  
8.4.3.      Wanneer het Vergaderrecht of het stemrecht voor een Algemene Vergadering 
               door een schriftelijk gevolmachtigde zal worden uitgeoefend, moet de  
               volmacht uiterlijk op de ingevolge artikel 8.4.2 door het Bestuur bepaalde 
               datum door de Vennootschap zijn ontvangen. Aan het schriftelijkheidsvereiste  
               van de volmacht wordt voldaan wanneer de volmacht elektronisch is 
               vastgelegd. 
XVIII. Hernummerd artikel 8.4.6 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 
 Het Bestuur kan beslissen dat iedere Vergadergerechtigde en iedere 

Stemgerechtigde het recht heeft om in persoon of bij schriftelijke 
gevolmachtigde door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan 
de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, als 
dat van toepassing is, daarin zijn stem uit te brengen, op voorwaarde dat die 
persoon via hetzelfde elektronische communicatiemiddel kan worden 
geïdentificeerd en rechtstreeks van het ter vergadering verhandelde kennis 
kan nemen, en, als dat van toepassing is, zijn stem in de Algemene 
Vergadering kan uitbrengen. Het Bestuur kan voorwaarden verbinden aan het 
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gebruik van elektronisch communicatiemiddelen, mits deze voorwaarden 
redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de Vergadergerechtigde 
of de Stemgerechtigde en voor de betrouwbaarheid en veiligheid van de 
communicatie. De voorwaarden moeten bij de oproeping tot de Algemene 
Vergadering worden bekendgemaakt en op de website van de Vennootschap 
worden gepubliceerd. 

XIX.  Artikel 11.1.2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:  
11.1.2. Een specifiek recht van Gribhold zoals blijkt uit deze statuten kan slechts met 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Gribhold worden gewijzigd tot het 
moment dat een dergelijk recht is vervallen. 

De stukken waaruit blijkt van het in de aanhef van deze akte vermelde voorstel van het 
bestuur van de Vennootschap, de goedkeuring van de raad van commissarissen van de 
Vennootschap en de besluiten van de algemene vergadering van de Vennootschap, 
worden aan deze akte gehecht. 
Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze 
akte is vermeld. Ik heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. De 
comparant heeft verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in 
te stemmen met beperkte voorlezing. Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte 
voorgelezen die moeten worden voorgelezen op grond van de wet. Onmiddellijk daarna 
hebben de comparant, die aan mij bekend is, en ik de akte ondertekend. 
 
 

 


