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AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST
MET ATTERO
De ondergetekenden:

1.

de heer Petrus Martinus Vincent, wonende te Helmond, te dezen handelend als
zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van de naamloze
vennootschap:
Attero Holding N.V., met zetel te Arnhem kantoorhoudende 9418 TM Wijster,
Vamweg 7(handelsregister 05053670), welke vennootschap op haar beurt
handelt als enig bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid: Attero B.V., met zetel te Zwolle, kantoorhoudende 9418
TM Wijster, Vamweg 7 (handelsregister 05053670), eerder genaamd Essent
Milieu B.V.
Attero B.V. hierna te noemen: Attero;

2.

de heer Peter Erick Johan den Oudsten, wonende te Enschede, te dezen
handelend als enig bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid: Twence Beheer B.V., met zetel te Enschede,
kantoorhoudende 7511 JM Enschede, Nijverheidstraat 30 (handelsregister
08090503),
Twence Beheer B.V. hierna te noemen: Twence Beheer;

2
3.

de heer Johannes Theodorus Petrus Maria Rooijakkers, wonende te Dalfsen, te
dezen handelend als enig bestuurder van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid: Twence B.V., met zetel te Enschede,
kantoorhoudende 7554 RT Hengelo, Boldershoekweg 51 (handelsregister
08090697),
Twence B.V. hierna te noemen: Twence;

4.

de heer Peter Erick Johan den Oudsten, wonende te Enschede, te dezen
handelend als voorzitter van de gemeenschappelijke regeling:
Regio Twente, kantoorhoudende 7511 JM Enschede, Nijverheidstraat 30
(handelsregister 08195873),
gemeenschappelijke regeling Regio Twente hierna te noemen: Regio Twente;

5.

de heer/mevrouw • te dezen handelend als gevolmachtigde van:
a. de Gemeente Almelo, kantoorhoudende 7607 EK Almelo, Stadhuisplein 1
(handelsregister 08214858);
b. de Gemeente Borne,
c. de Gemeente Dinkelland;
d. de Gemeente Enschede, kantoorhoudende 7514 AD Enschede,
Hengelosestraat 51 (handelsregister 08215195);
e. de Gemeente Hof van Twente, kantoorhoudende 74714 DK Goor, De Hofte
7 (handelsregister 08215304);
f. de Gemeente Haaksbergen
g. de Gemeente Hellendoorn, kantoorhoudende 7442 MA Hellendoorn,
Willem Alexanderstraat 7 (handelsregister 08221859);
h. de Gemeente Hengelo, kantoorhoudende 7551 EC Hengelo, Burgemeester
Jansenplein 1 (handelsregister 08218146);
i. de Gemeente Losser
j. de Gemeente Oldenzaal, kantoorhoudende 7571 CD Oldenzaal,
Ganzenmarkt 1 (handelsregister 08224234);
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k. de Gemeente Rijssen-Holten
l. de Gemeente Tubbergen, kantoorhoudende 7651 CV Tubbergen,
Raadhuisplein 1 (handelsregister 08215565);
m. de Gemeente Twenterand, kantoorhoudende 7671 GS Vriezenveen,
Manitobaplein 1 (handelsregister 08215207);
n. de Gemeente Wierden;
o. de Gemeente Berkelland,
de onder a. tot en met o. genoemde gemeenten worden verder aangeduid met
“aandeelhouders G”.
Van de volmachten blijkt uit een raamovereenkomst de dato •, welke
raamovereenkomst is gehecht aan een akte van depot de dato • verleden voor
mr. B.F. Wesseling, notaris te Enschede

overwegen vooraf:
a.

In deze overeenkomst wordt aan de volgende begrippen de hierna opgenomen
betekenis verbonden:
- “overheden”:
publiekrechtelijke lichamen zoals gemeenten, waterschappen, provincies,
gemeentelijke regelingen in de zin van Wet gemeenschappelijke regelingen
alsmede als publiekrechtelijke lichamen aan te merken buitenlandse
entiteiten;
- “volledig door overheden gecontroleerde rechtspersonen”:
besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen of vergelijkbare
buitenlandse rechtspersonen met een in aandelen verdeeld kapitaal mits de
aandelen van deze besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen
respectievelijk buitenlandse rechtspersonen direct of indirect volledig
gehouden worden door één of meer overheden;
- “private partij”:
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een rechtspersoon die zich niet kwalificeert als ‘overheid’ of als een
‘volledig door overheden gecontroleerde rechtspersoon’;
- “een aandelenoverdracht (artikel 2)”:
zowel een overdracht van aandelen als een wijziging in de zeggenschap ten
aanzien van Attero en de daarin deelnemende rechtspersonen;
b.

Attero, de gemeenschappelijke regeling Vuilverwerkingsbedrijf Noord
Groningen en Twence Beheer zijn de enige aandeelhouders in het kapitaal van
Twence. De aandelenverdeling op dit moment is:
-

Attero: 150.000 cumulatief preferente aandelen;

-

de gemeenschappelijke regeling Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen
hierna aan te duiden met: VVNG: 31.000 gewone aandelen;

c.

Twence Beheer: 819.000 gewone aandelen;

de statuten van Twence zijn laatstelijk gewijzigd op 28 december 2010 bij
akte verleden voor mr. B.F. Wesseling, notaris te Enschede. Sedertdien is op •
[* datum besluit nog in te vullen] een besluit genomen tot wijziging van die
statuten waarbij de statuten worden aangepast conform het concept van
KienhuisHoving de dato •18 januari 2011 (bijlage 1) overigens zijn geen
besluiten genomen;

d.

bij onderhandse overeenkomst zijn de onder 1, 2 en 3 genoemde partijen een
aandeelhoudersovereenkomst aangegaan, welke overeenkomst met bijlagen is
gehecht aan een akte van depot op 2 februari 2010 verleden voor mr. B.F.
Wesseling, notaris te Enschede;

e.

Twence Beheer wenst alle door haar in het kapitaal van Twence gehouden
aandelen over te dragen aan Regio Twente die op haar beurt 818.181 van de
aandelen die zij in Twence verwerft wenst over te dragen aan de
Aandeelhouders G; Twence Beheer heeft Attero verzocht haar medewerking
aan die overdracht te willen verlenen. De aandelenverdeling van de hiervoor
bedoelde overdrachten is:
-

aan de Gemeente Almelo 95.000 aandelen;
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f.

-

aan de Gemeente Borne 27.897 aandelen;

-

aan de Gemeente Dinkelland 34.056 aandelen;

-

aan de Gemeente Enschede 205.467 aandelen;

-

aan de Gemeente Hof van Twente 46.359 aandelen;

-

aan de Gemeente Haaksbergen 32.021 aandelen;

-

aan de Gemeente Hellendoorn 46.795 aandelen;

-

aan de Gemeente Hengelo 105.681 aandelen;

-

aan de Gemeente Losser 29.607 aandelen;

-

aan de Gemeente Oldenzaal 41.804 aandelen;

-

aan de Gemeente Rijssen-Holten 36.992 aandelen;

-

aan de Gemeente Tubbergen 27.643 aandelen;

-

aan de Gemeente Twenterand 43.909 aandelen;

-

aan de Gemeente Wierden 30.668 aandelen;

-

aan de Gemeente Berkelland 14.282 aandelen;

op grond van de thans geldende statuten van Twence is voor elke overdracht
van aandelen vereist de goedkeuring van de algemene vergadering van
aandeelhouders van Twence;

g.

de partijen onder 4 en 5 wensen tot de onder d gemelde
aandeelhoudersovereenkomst toe te treden, in welk kader deze
aandeelhoudersovereenkomst tussen de partijen bij deze overeenkomst zal
hebben te gelden. Ten opzichte van de eerdere aandeelhoudersoverkomst zijn
wijzigingen aangebracht voor zover deze verband houden met de gewijzigde
omstandigheden;

h.

de aandelen in het kapitaal van Attero worden volledig gehouden door de
naamloze vennootschap: Attero Holding N.V., waarvan de aandelen op haar
beurt volledig worden gehouden door overheden, zoals blijkt uit een kopie
aandeelhoudersregister van Attero Holding N.V. dat onder berusting is
gebracht van een notaris verbonden aan KienhuisHoving N.V. te Enschede en
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is gehecht aan een akte van depot. Attero kwalificeerde zich destijds en
kwalificeert zich aan de in de statuten opgenomen kwaliteitseisen;
i.

Regio Twente en VVNG zijn na de onder e. bedoelde overdracht en de onder
c. bedoelde statutenwijziging houder van 819 respectievelijk 31 tijdelijkwinstdelende-preferente aandelen zoals voorzien in de conceptakte van
statutenwijziging. Voormelde aandelen worden hierna aangeduid met:
t.w.p. aandelen.

komen partijen als volgt overeen:

Artikel 1.

Kwaliteitseis.

Ieder van partijen erkent de kwaliteitseis opgenomen in de concept statuten van
Twence.

Artikel 2.
1.

Publiek karakter Attero.

Zolang Attero aandelen houdt in het kapitaal van Twence, geeft Attero aan
zowel Twence als de overige aandeelhouders in het kapitaal van Twence
kennis van een eventuele voorgenomen aandelen overdracht of andere mutatie
in haar aandelenkapitaal en van een voorgenomen wijziging in het kapitaal
van de rechtspersonen die in het kapitaal van Attero deelnemen. Onder deze
mededelingsplicht vallen nadrukkelijk ook eventuele uitgiften, fusies,
splitsingen, vestigingen van beperkte rechten, verlenen van volmacht,
waardoor (in-)direct een mutatie ontstaat in het kapitaal van Attero
respectievelijk wijziging ontstaat in de zeggenschap. De mededeling wordt
gedaan terstond nadat Attero daarvan kennis heeft genomen en in ieder geval
bij aangekondigde aandelenoverdracht aan een private partij op een zodanig
tijdstip dat het bepaalde in lid 3 kan worden uitgevoerd.
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2.

Voor het geval een wijziging mocht optreden in het aandelenkapitaal van
Attero, alsmede van eventuele rechtspersonen waardoor het belang in Attero
wordt gehouden geeft Attero daarvan kennis aan Twence, die op haar beurt
haar aandeelhouders daarvan in kennis stelt.

3.

Voor het geval definitief vaststaat dat sprake is van een voorgenomen
aandelenoverdracht of andere wijziging in het aandelenkapitaal van Attero of
een aandeelhouder van deze, erop neerkomende dat het aandelenkapitaal van
Attero niet meer direct of indirect volledig (voor de volle 100%) wordt
gehouden door en tevens voor rekening van overheden en volledig door
overheden gecontroleerde rechtspersonen, zal Attero in aansluiting op de in lid
1 bedoelde kennisgeving haar aandelen in Twence aanbieden aan zowel
Twence als de Aandeelhouders G teneinde die aandelen te kunnen verwerven.
Die aanbieding geschiedt op de wijze als voor een kennisgeving
voorgeschreven. De prijs waartegen Attero aanbiedt en Twence en de
Aandeelhouders G die aandelen kunnen verwerven is gelijk aan de nominale
waarde van die aandelen. Het hiervoor bepaalde laat onverlet een in de
statuten van Twence opgenomen verplichting aandelen over te dragen. Regio
Twente doet afstand van het recht aangeboden aandelen te kopen.

4.

Attero, zolang deze aandelen houdt in het kapitaal van Twence, staat er jegens
Twence en de Aandeelhouders G voor in dat geen wijziging direct of indirect
in haar kapitaal plaatsvindt zodanig dat anderen dan overheden of volledig
door overheden gecontroleerde rechtspersonen deelnemen in haar kapitaal
gedurende de periode dat zij aandeelhouder is in Twence, bij gebreke waarvan
Attero aan Twence is verschuldigd de schade die Twence daardoor leidt.

5.

Voor het geval Attero overgaat tot aanbieding van aandelen krachtens het
bepaalde in lid 3, dienen Twence en de Aandeelhouders G binnen drie maand
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nadien aan te geven bereid te zijn tot verwerving van deze aandelen over te
gaan of dient de algemene vergadering van aandeelhouders van Twence een
gegadigde voor die aandelen aan te wijzen. Attero en de Aandeelhouders G
zullen hun stemrecht in een aandeelhoudersvergadering van Twence zodanig
uitoefenen dat verwerving door Twence en de Aandeelhouders G mogelijk is.
Indien het in dit lid genomen besluit van Twence niet tijdig is genomen,
althans Attero niet binnen drie maand na de in lid 2 genoemde kennisgeving
heeft bereikt, vervalt de in lid 3 genoemde verplichting voor Attero.

6.

Het bepaalde in de leden 3, 4 en 5 vervalt voor het geval aandelen in het
kapitaal van Twence – niet gehouden door Attero - worden gehouden door een
(rechts) persoon die niet voldoet aan de kwaliteitseis zoals opgenomen in de
ontwerpstatuten van Twence (bijlage 1) en van die aandeelhouder niet
prompte aanbieding nadat zulks bekend is geworden, wordt verlangd of de
kwaliteitseis in de statuten van Twence zodanig wordt gewijzigd dat ook
anderen dan overheidsinstanties en/of door overheden gecontroleerde
rechtspersonen aandeelhouder kunnen zijn van Twence.

Artikel 3.

Voorgenomen overdracht.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3 van de oorspronkelijke
aandeelhoudersovereenkomst stemt Attero in met de voorgenomen
aandelenoverdrachten die in de considerans zijn opgenomen, te weten:
-

de overdracht door Twence Beheer van de aandelen in Twence aan Regio
Twente;

-

de overdracht door Regio Twente van aandelen in het kapitaal van Twence
aan de Aandeelhouders G.

De hiervoor vermelde instemming geldt als toestemming in de zin van artikel 8
afdeling A lid 2 van de statuten van Twence.
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Artikel 4.

Kennisgevingen.

Alle kennisgevingen die op grond van deze overeenkomst moeten worden gedaan
geschieden in schriftelijke vorm.

Artikel 5.
1.

Informatie.

Attero verbindt zich jegens Twence op geen enkele wijze informatie te zullen
verstrekken aan derden omtrent gegevens met betrekking tot Twence welke
gegevens haar in het kader van het aandeelhouderschap dan wel uit hoofde van
de onderlinge samenwerking met Twence bekend zijn geworden en
waaromtrent Attero het vertrouwelijk karakter kent of moet begrijpen. Attero
zal de hiervoor bedoelde informatie evenmin aanwenden ten behoeve van de
eigen onderneming, anders dan met schriftelijke goedkeuring van Twence. Het
hiervoor bepaalde geldt niet ten aanzien van informatie die Attero heeft
verkregen van Twence en die ook door middel van kennisname van openbare
registers of uit voor het publiek anderszins toegankelijke bronnen kan blijken
en/of blijkt uit aan het publiek door Twence gedane mededelingen. Evenmin
bestaat voor Attero een verplichting tot geheimhouding indien de wet verplicht
tot kennisgeving. Attero kan de van Twence verkregen informatie, indien en
voor zover redelijkerwijs nodig is, verstrekken aan haar controlerend
accountant, en degenen die een beroepsgeheim hebben mits erop wordt
gewezen dat die informatie uitsluitend in het kader van hun relatie met Attero
wordt gegeven en ter zake sprake is van vertrouwelijke informatie.

2.

Voor iedere overtreding van deze bepaling is Attero een boete verschuldigd
van € 1.000.000,= zulks onverminderd het recht van Twence op volledige
schadevergoeding.

Artikel 6.
1.

1.

Optie Attero.

Voor het geval Attero deelneemt in het kapitaal van Twence en Regio
Twente respectievelijk de Aandeelhouders G respectievelijk hun
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rechtsopvolgers overwegen aandelen in het kapitaal van Twence te
vervreemden aan een “private partij”, stellen zij Attero daarvan in kennis
op een zodanig tijdstip dat Attero redelijkerwijs in staat is als gegadigde
voor de te vervreemden aandelen te fungeren.

1.

2.

Regio Twente respectievelijk de Aandeelhouders G respectievelijk hun
rechtsopvolgers zullen in een voorkomend geval aan Attero schriftelijk
opgeven het aantal aandelen die zij willen vervreemden, de prijs die zij
daarvoor verlangen en de overige voorwaarden waaronder de transactie
kan worden gedaan.

1.

3.

Attero is gedurende drie maanden nadat de kennisgeving als bedoeld in
dit artikel (1.1) is verzonden, gehouden te reageren in de zin dat Attero
zonder nadere voorwaarden het door Regio Twente respectievelijk de
Aandeelhouders G respectievelijk hun rechtsopvolgers gedane aanbod
aanvaardt dan wel kennis geeft dat zij in verwerving geïnteresseerd is,
doch niet op basis van de prijs die voor de aangeboden aandelen wordt
verlangd in welk geval wordt overgegaan tot benoeming van deskundigen
die de prijs waarvoor de aangeboden aandelen worden gekocht bepalen.

1.

4.

Indien Regio Twente of één van de Aandeelhouders G of een andere
houder van gewone aandelen die als “overheid”gekwalificeerd kan
worden van zijn recht op verkrijging gebruik maakt, is het optierecht van
Attero als bedoeld in dit artikel 6 niet van toepassing.

1.

5.

Deskundigen worden benoemd door de aanbieder en Attero gezamenlijk,
dan wel worden deskundigen benoemd op verzoek van de meest gerede
partij door de voorzitter van het Koninklijk Nederlands Instituut van
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Registeraccountants (NIVRA).

1.

6.

Het bepaalde in de statuten van Twence omtrent de waardering door
deskundigen, hun rechten en kosten is van toepassing op de verhouding
tussen partijen en hun rechtsopvolgers, met dien verstande dat bepalend
zijn de statuten zoals deze thans luiden of bij besluit genomen met
algemene stemmen naderhand zijn gewijzigd. Voor zover nodig neemt
Twence op zich jegens deskundigen, aanbieder en gegadigde de
verplichtingen die uit de statuten volgen.

1.

7.

Deskundigen wordt geïnstrueerd de waarde schriftelijk op te geven aan
het bestuur van Twence, de aanbieder(s) en Attero.

1.

8.

Zowel Attero als Regio Twente, de Aandeelhouders G en rechtsopvolgers
is gedurende één maand nadat de prijs door deskundigen is vastgesteld en
schriftelijk meegedeeld bevoegd kenbaar te maken aan de andere partijen
betrokken bij beoogde transactie, daarvan af te zien. Zo Regio Twente en
de Aandeelhouders G (en overige zich als overheid kwalificerende
aandeelhouder) niet in verwerving van aangeboden aandelen zijn
geïnteresseerd en zowel Attero als de aanbieder zich niet hebben
teruggetrokken, is sprake van een overeenkomst tussen Attero en de partij
die aandelen heeft aangeboden. De daadwerkelijke overdracht van de
aandelen geschiedt binnen twee maanden na het tijdstip dat aanbieder en
Attero een koopovereenkomst zijn aangegaan respectievelijk geacht
worden te zijn aangegaan.

1.

9.

Voor het geval:
Attero te kennen geeft de aandelen niet voor de door
deskundigen bepaalde waarde te willen verwerven;
-

Attero niet tijdig reageert op een aanbod aandelen
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te verwerven,
-

Attero na sommatie gedurende meer dan één maand
in gebreke is met de uitvoering van een koopovereenkomst,

is de aanbieder bevoegd de aangeboden aandelen gedurende één jaar na
het betrokken rechtsmoment aan een derde over te dragen op basis van
tenminste de waarde die deskundigen hebben vastgesteld respectievelijk
bij ontbreken van een waardering voor de prijs die de aanbieder heeft
genoemd in zijn aanbod. Het hiervoor vermelde laat onverlet de regeling
die tussen Regio Twente en de Aandeelhouders G overigens zal gelden.
1.

10. De aanbiedende aandeelhouder is eveneens bevoegd de aangeboden
aandelen voor een lagere prijs als volgt uit voorgaande over te dragen,
doch pas nadat hij Attero gedurende één maand in de gelegenheid heeft
gesteld de aandelen ook voor deze lagere prijs te verwerven en Attero dit
aanbod niet heeft aanvaard of niet tijdig heeft gereageerd.

1.

11. Regio Twente, de Aandeelhouders G respectievelijk hun rechtsopvolgers
verstrekken aan Attero alle informatie die redelijkerwijs nodig is voor de
beoordeling door Attero voor een bod op aandelen als in de gegeven
omstandigheden redelijkerwijs door een aspirant koper kan worden
verlangd.

2.

De rechten van Attero uit hoofde van deze bepaling zijn niet overdraagbaar.

Artikel 7.
1.

Attero zal slechts van haar rechten uit hoofde van de in artikel 6
opgenomen optie gebruik kunnen maken:
a. zolang op Attero geen verplichting tot aanbieding van haar aandelen op
grond van deze overeenkomst of de statuten van Twence rust;
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b. indien ten aanzien van Attero en de rechtspersonen die in haar kapitaal
deelnemen geen voornemen kenbaar is gemaakt na te streven een “private
partij” te worden.
Door de aanvaarding van het aanbod of de kennisgeving als bedoeld in
artikel 6 bevestigt Attero dat op dat tijdstip zij bevoegd is gebruik van
de optie te maken.
2. Uiterlijk voor de levering van de aandelen aan Attero ten gevolge van de
uitoefening van het optierecht opgenomen in artikel 7, zal Attero een
verklaring overleggen ondertekend door haar bestuur, degenen die deel
uitmaken van haar raad van commissarissen, degenen die deel uitmaken van
het bestuur en van de raad van commissarissen van de
rechtspersoon/rechtspersonen die deelnemen in het kapitaal van Attero en de
overheden die indirect het kapitaal van Attero verschaffen conform de als
bijlage 4 bij de eerdere aandeelhoudersovereenkomst gevoegde concepten.
3. Voor het geval Attero gebruik heeft gemaakt van haar optie als
aangegeven in artikel 6 en niet uiterlijk bij de levering de als bijlage 4 gemelde
verklaring overlegt, vervalt haar optie als bedoeld in artikel 6 voor die beoogde
transactie alsmede voor het vervolg.
Artikel 8.

Verwatering

Ten aanzien van uitgifte van aandelen en uitsluiting van het voorkeursrecht,
zullen Attero en Regio Twente, de aandeelhouders G respectievelijk hun
rechtsopvolgers, het stemrecht zodanig uitoefenen dat het hierna
geformuleerde wordt gerespecteerd.
Indien sprake is van een voorstel tot uitgifte van gewone aandelen door
Twence, zal de koers bij uitgifte de waarde zoveel mogelijk moeten
benaderen, teneinde te voorkomen dat het belang van Attero op oneigenlijke
grond wordt verminderd. Het hiervoor bepaalde is van overeenkomstige
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toepassing ten aanzien van fusie en splitsing. Uitgifte van preferente aandelen
is niet anders toegelaten dan door gelijktijdig Attero in de gelegenheid te
stellen een zodanig aantal preferente aandelen in het kapitaal van Twence te
laten nemen dat het relatieve belang van Attero in het totale aandelenkapitaal
van Twence niet daalt als gevolg van die uitgifte aan anderen. Die uitgifte
geschiedt à pari.
Artikel 9.
1.

Kettingbeding/contractsovergang.

Voor het geval een partij bij deze overeenkomst, respectievelijk een
rechtsopvolger van deze, aandelen in Twence overdraagt, is deze gehouden de
rechten en plichten uit deze overeenkomst op te leggen aan de verkrijgende
partij. De verkrijgende partij is verplicht tot deze overeenkomst toe te treden,
tenzij alle partijen bij deze overeenkomst zich op het standpunt stellen dat die
toetreding niet nodig is.

2.

Bij overdracht door Twence Beheer aan Regio Twente en de
Aandeelhouders G worden de bedingen uit deze overeenkomst geacht te
strekken ten gunste respectievelijk ten laste van de gemeenten die partijen naar
rato van de aandelen die zij verkrijgen. Vorenstaande geldt eveneens ten
aanzien van latere overdrachten.

3.

Aanvaarding van aandelen in het kapitaal van Twence kan op grond van
daartoe strekkende bepaling in de akte van levering aandelen strekken tot
contractsovergang op die rechtverkrijgenden. De overige partijen bij deze
aandeelhoudersovereenkomst verklaren reeds voor nu en alsdan in te stemmen
met die contractsovergang. Iedere partij bij deze overeenkomst gelijk een
rechtsopvolger werkt niet aan een levering aandelen mee, alvorens vaststaat
dat de verkrijger tot deze overeenkomst zal toetreden.
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4.

Indien Attero of rechtsopvolger van haar in strijd heeft gehandeld met het
bepaalde in het eerste lid van dit artikel verbeurt deze een boete aan Twence
van € 500.000,= onverminderd het recht van ieder van partijen volledige
nakoming te verlangen alsmede om een eventuele schade die groter is dan
voormelde boete te verlangen.
Indien Regio Twente, de Aandeelhouders G of één van hun rechtsopvolgers in
strijd heeft gehandeld met het bepaalde in artikel 7 lid 1 van deze
overeenkomst verbeurt deze een boete van € 1.250,= per aandeel van
€ 1.000,= dat deze aandeelhouder in het kapitaal van de Vennootschap houdt
aan Attero of rechtsopvolgers en een zelfde bedrag aan Twence, onverminderd
het recht van ieder van partijen volledige nakoming te verlangen alsmede om
een eventuele schade die groter is dan voormelde boete te verlangen.

Artikel 10.
1.

Statutenwijziging; t.w.p. aandelen

Partijen bij deze overeenkomst stemmen bij voorbaat in, indien en voorzover
nodig, met de statutenwijziging van de vennootschap zoals in de considerans
voorzien.

2.

Indien VVNG tot aanbieding van t.w.p. aandelen overgaat, zullen partijen bij
deze overeenkomst die aandeelhouder zijn in het kapitaal van Twence hun
stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders van Twence
zodanig uitoefenen dat Twence en/of Regio Twente (zulks ter beoordeling van
de algemene vergadering) wordt aangewezen als gegadigde voor die aandelen.
Partijen bij deze overeenkomst bevorderen dat Twence overgaat tot inkoop,
respectievelijk Regio Twente tot aankoop, rekening houdend met de wettelijke
rechten die (alsdan) ten aanzien van de inkoop van aandelen gelden en de
financiële positie van Twence respectievelijk Regio Twente een en ander ter
beoordeling van het bestuur van Twence respectievelijk Regio Twence.
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3.

Regio Twente verbindt zich jegens de overige partijen bij deze overeenkomst
de door haar gehouden t.w.p. aandelen niet aan anderen te vervreemden
zonder de instemming van de overige partijen bij deze overeenkomst. Onder
vervreemding wordt ook verstaan de overdracht aan één van de medeaandeelhouders. Onder vervreemding wordt niet verstaan de intrekking van
aandelen door Twence tegen (terug) betaling van de nominale waarde en
evenmin de inkoop door Twence van t.w.p. aandelen.

Artikel 11.

1.

Afspraken

Deze overeenkomst bevat de afspraken tussen de partijen bij deze
overeenkomst met betrekking tot hun aandelenbelang Twence en wordt geacht
voor die partijen in de plaats te treden van de eerdere gesloten
aandeelhoudersovereenkomst. Voor zover strijdigheid zou bestaan tussen deze
overeenkomst en afspraken tussen Attero enerzijds en de overige partijen bij
deze overeenkomst anderzijds prevaleert deze overeenkomst. Afwijkingen van
deze overeenkomst binden partijen slechts indien deze in schriftelijke vorm
zijn vastgelegd.

2.

Een partij die niet langer aandelen in Twence houdt kan geen rechten aan deze
overeenkomst meer ontlenen, dan wel kunnen tegen haar geen rechten worden
uitgeoefend, tenzij uit de tekst anders volgt.

3.

Partijen verlenen volmacht aan iedere notarieel medewerker van
KienhuisHoving N.V. te Enschede één exemplaar van deze overeenkomst te
doen hechten aan een akte van depot en verlenen de bevoegdheid aan de
notaris een afschrift van die akte met deze overeenkomst als bijlage af te
geven aan de partijen bij deze overeenkomst en hun rechtsopvolgers onder
algemene en bijzondere titel.
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Aldus getekend.
de dato: _____________

_____________________
Attero B.V.
(Attero Holding N.V.)
(P.M. Vincent)

de dato : _____________

de dato : ____________

_____________________

____________________

Twence Beheer B.V.

Twence B.V.

(P.E.J. den Oudsten)

(J.T.P.M. Rooijakkers)

de dato: ______________

de dato: ______________

____________________

______________________

Regio Twente

Namens alle in deze overeenkomst

(P.E.J. den Oudsten

genoemde gemeenten
( •)

