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AKTE VAN LEVERING AANDELEN
DOOR REGIO TWENTE AAN
GEMEENTEN
Heden, •
verschenen voor mij, mr. Berend Frederik Wesseling, notaris te Enschede:
1. •de heer Bolhaar/Rooijakkers/ • of een medewerker van KienhuisHoving N.V.
te dezen handelend als gevolmachtigde van
het openbaar Lichaam op basis van gemeenschappelijke regeling:
Regio Twente, kantoorhoudende 7511 JM Enschede, Nijverheidstraat 30
(handelsregister 08195873),
hierna te noemen: Regio Twente;
2. •de heer Bolhaar/Rooijakkers/ • of een medewerker van KienhuisHoving N.V..
te dezen handelend als gevolmachtigde van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
Twence B.V., met zetel te Enschede, kantoorhoudende 7554 RT Hengelo,
Boldershoekweg 51 (handelsregister 08090697)
hierna te noemen: Twence;
3. • te dezen handelend als gevolmachtigde van:
a. de Gemeente Almelo, kantoorhoudende 7607 EK Almelo, Stadhuisplein 1
(handelsregister 08214858), hierna te noemen: Almelo;
b. de Gemeente Borne, kantoorhoudende 7622 DG Borne, Rheineplein 1
(handelsregister •), hierna te noemen: Borne;
c. de Gemeente Dinkelland, kantoorhoudende 7591 MA Denekamp,
Nicolaasplein 5 (handelsregister •), hierna te noemen: Dinkelland;
d. de Gemeente Enschede, kantoorhoudende 7514 AD Enschede,
Hengelosestraat 51 (handelsregister 08215195);
hierna te noemen: Enschede;
e. de Gemeente Hof van Twente, kantoorhoudende 74714 DK Goor, De
Hofte 7 (handelsregister 08215304);
hierna te noemen: Hof van Twente;
f. de Gemeente Haaksbergen, kantoorhoudende 7481 HS Haaksbergen,
Markt 3 (handelsregister •), hierna te noemen: Haaksbergen;
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g.

de Gemeente Hellendoorn, kantoorhoudende 7442 MA Hellendoorn,
Willem Alexanderstraat 7 (handelsregister 08221859),
hierna te noemen: Hellendoorn;
h. de Gemeente Hengelo, kantoorhoudende 7551 EC Hengelo,
Burgermeester Jansenplein 1 (handelsregister 08218146),
hierna te noemen: Hengelo;
i. de Gemeente Losser, kantoorhoudende 7581 AG Losser, Raadhuisplein 1
(handelsregister •), hierna te noemen: Losser;
j. de Gemeente Oldenzaal, kantoorhoudende 7571 CD Oldenzaal,
Ganzenmarkt 1 (handelsregister 08224234);
hierna te noemen: Oldenzaal;
k. de Gemeente Rijssen-Holten, kantoorhoudende 7461 DD Rijssen, Schild
1 (handelsregister •), hierna te noemen: Rijssen-Holten;
l. de Gemeente Tubbergen, kantoorhoudende 7651 CV Tubbergen,
Raadhuisplein 1 (handelsregister 08215565);
hierna te noemen: Tubbergen;
m. de Gemeente Twenterand, kantoorhoudende 7671 GS Vriezenveen,
Manitobaplein 1 (handelsregister 08215207);
hierna te noemen: Twenterand;
n. de Gemeente Wierden, kantoorhoudende 7642 EC Wierden,
Plantsoenlaan 1 (handelsregister •), hierna te noemen: Wierden;
o. de gemeente Berkelland, kantoorhoudende 7271 AX Borculo, Marktstraat
1 (handelsregister •), hierna te noemen: Berkelland,
Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hof van Twente, Haaksbergen,
Hellendoorn, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen,
Twenterand, Berkelland en Wierden hierna gezamenlijk te noemen: Gemeenten.
•Van de volmacht• blijkt uit • onderhandse akte• van volmacht die aan deze akte
word• gehecht.
De comparanten verklaarden:
Considerans
1. Partijen bij deze akte tezamen met de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid: Twence Beheer B.V. zijn ter uitvoering, van het door Regio
Twente op veertien oktober tweeduizendnegen vastgestelde strategisch plan
een zogenoemde raamovereenkomst aangegaan welke onder berusting is
gebracht van de notaris die deze akte tevens onder zijn berusting houdt. De
raamovereenkomst leidt ondermeer tot een uitkering door de Regio Twente aan
de Gemeenten van aandelen in het kapitaal van Twence;
2. Voormelde uitkering heeft plaats op basis van het inwoneraantal per een
januari tweeduizendtien van de Gemeenten met daarbij de kanttekening, zoals
ook in het strategisch plan opgenomen, dat voor wat betreft de Gemeente
Berkelland en Rijssen-Holten relevant zijn het inwonersaantal van de oude
gemeente Neede respectievelijk Rijssen. Het aantal inwoners per een januari
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tweeduizendtien van de Gemeenten, zoals dat als maatstaaf zal gelden voor de
aandelenverdeling is opgenomen in annex 1 bij deze akte.
3. Regio Twente is houder van achthonderdachttienduizend
eenhonderdeenentachtig (818.181) gewone aandelen serie A in het kapitaal van
Twence en tevens van achthonderdnegentien (819) tijdelijk-winsdelendepreferente aandelen in het kapitaal van Twence.
4. Rekening houdende met afrondingsfactoren leidt hetgeen in de annex 1 is
opgenomen en hetgeen onder 3 is opgemerkt er toe dat het algemene bestuur
van Regio Twente een besluit heeft genomen als voorzien in de notulen van die
vergadering dat als annex 2 bij deze akte is gevoegd.
5. De formele verkrijging door de Gemeenten is goedgekeurd door Gedeputeerde
Staten van Overijssel en de Gedeputeerde Staten van Gelderland terwijl ook
overigens is voldaan aan de voorschriften die naar publiek recht gelden.
6. Regio Twente respectievelijk Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen zal na
de in deze akte opgenomen overdracht houder blijven van
achthonderdnegentien (819) respectievelijk eenendertig (31) tijdelijkwinstdelende-preferente aandelen. Twence zal, nadat de specifieke rechten die
met deze aandelen zijn verbonden, zijn uitgewerkt doordat alle uitkeringen die
op deze aandelen kunnen worden gedaan, ook daadwerkelijk zijn gedaan, tegen
betaling van de nominale waarde (indien en voor zover rechtens mogelijk) alle
tijdelijk-winstdelende-preferente aandelen intrekken, waartoe statutair
voorzieningen zijn getroffen.
De comparanten verklaarden vervolgens:
Overeenstemming
Artikel 1.
Ter uitvoering van hetgeen in de considerans is opgenomen keert Regio Twente uit
aandelen in het kapitaal van Twence en levert na te melden gewone aandelen serie
A aan ieder van de Gemeenten, gelijk ieder van de Gemeenten de hieronder
genoemde aandelen aanvaardt. De aandelen in het kapitaal van Twence die hierbij
door Regio Twente worden overgedragen zijn:
- vijfennegentigduizend (95.000) gewone aandelen, genummerd A1 tot
en met A95.000, welke worden geleverd aan en welke aanvaard door
Almelo,
hierna te noemen: de aandelen Almelo;
- zevenentwintigduizend achthonderdzevenennegentig (27.897)
gewone aandelen, genummerd A95.001 tot en met A122.897, welke
worden geleverd aan en welke aanvaard door Borne,
hierna te noemen: de aandelen Borne;
- vierendertigduizend zesenvijftig (34.056) gewone aandelen,
genummerd A122.898 tot en met A156.953, welke worden geleverd
aan en welke aanvaard door Dinkelland,
hierna te noemen: de aandelen Dinkelland;
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tweehonderdvijfduizend vierhonderdzevenenzestig (205.467) gewone
aandelen, genummerd A156.954 tot en met A362.420, welke worden
geleverd aan en welke aanvaard door Enschede,
hierna te noemen: de aandelen Enschede;
zesenveertigduizend driehonderdnegenenvijftig (46.359) gewone
aandelen, genummerd A362.421 tot en met A408.779, welke worden
geleverd aan en welke aanvaard door Hof van Twente,
hierna te noemen: de aandelen Hof van Twente;
tweeëndertigduizend eenentwintig (32.021) gewone aandelen,
genummerd A408.780 tot en met A440.800, welke worden geleverd
aan en welke aanvaard door Haaksbergen,
hierna te noemen: de aandelen Haaksbergen;
zesenveertigduizend zevenhonderdvijfennegentig (46.795) gewone
aandelen, genummerd A440.801 tot en met A487.595, welke worden
geleverd aan en welke aanvaard door Hellendoorn,
hierna te noemen: de aandelen Hellendoorn;
eenhonderdvijfduizend zeshonderdeenentachtig (105.681) gewone
aandelen, genummerd A487.596 tot en met A593.276, welke worden
geleverd aan en welke aanvaard door Hengelo, hierna te noemen: de
aandelen Hengelo;
negenentwintigduizend zeshonderdzeven (29.607) gewone aandelen,
genummerd A593.277 tot en met A622.883, welke worden geleverd
aan en welke aanvaard door Losser,
hierna te noemen: de aandelen Losser;
eenenveertigduizend achthonderdvier (41.804) gewone aandelen,
genummerd A622.884 tot en met A664.687, welke worden geleverd
aan en welke aanvaard door Oldenzaal,
hierna te noemen: de aandelen Oldenzaal;
zesendertigduizend negenhonderdtweeënnegentig (36.992) gewone
aandelen, genummerd A664.688 tot en met A701.679, welke worden
geleverd aan en welke aanvaard door Rijssen-Holten, hierna te
noemen: de aandelen Rijssen-Holten;
zevenentwintigduizend zeshonderddrieënveertig (27.643) gewone
aandelen, genummerd A701.680 tot en met A729.322, welke worden
geleverd aan en welke aanvaard door Tubbergen,
hierna te noemen: de aandelen Tubbergen;
drieënveertigduizend negenhonderdnegen (43.909) gewone aandelen,
genummerd A729.323 tot en met A773.231, welke worden geleverd
aan en welke aanvaard door Twenterand,
hierna te noemen: de aandelen Twenterand;
dertigduizend zeshonderdachtenzestig (30.668) gewone aandelen,
genummerd A773.232 tot en met A803.899, welke worden geleverd
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aan en welke aanvaard door Wierden,
hierna te noemen: de aandelen Wierden;
- veertienduizend tweehonderdtweeëntachtig (14.282) gewone
aandelen, genummerd A803.900 tot en met A818.181, welke worden
geleverd aan en welke aanvaard door Berkelland,
hierna te noemen: de aandelen Berkelland.
De aandelen Almelo, de aandelen Borne, de aandelen Dinkelland, de aandelen
Enschede, de aandelen Hof van Twente, de aandelen Haaksbergen, de aandelen
Hellendoorn, de aandelen Hengelo, de aandelen Losser, de aandelen Oldenzaal, de
aandelen Rijssen-Holten, de aandelen Tubbergen, de aandelen Twenterand, de
aandelen Wierden en de aandelen Berkelland hierna gezamenlijk te noemen:
de Aandelen.
Kosten.
Artikel 2.
De kosten van het opmaken van deze akte zijn voor rekening van Regio Twente.
Garanties Regio Twente.
Artikel 3.
Regio Twente garandeert aan de Gemeenten met betrekking tot de Aandelen en de
Vennootschap:
a. Regio Twente is bevoegd de Aandelen te leveren;
b. de Aandelen zijn niet belast met beperkte rechten of belang;
c. het gehele kapitaal van Twence beloopt eenmiljoen (1.000.000) aandelen; het
kapitaal van gewone aandelen beloopt achthonderdnegenenveertigduizend
eenhonderdvijftig (849.150) aandelen. Voorts zijn thans achthonderdvijftig
(850) tijdelijk-winstdelende-preferente aandelen en eenhonderdvijftigduizend
(150.000) cumulatief preferente aandelen geplaatst waarvan de rechten zijn
verwoord in de thans geldende statuten;
d. de statuten van de Vennootschap zijn heden [laatstelijk] gewijzigd bij akte van
statutenwijziging voor notaris mr. B.F. Wesseling te Enschede; er is geen
besluit tot statutenwijziging genomen dat nog uitgevoerd zou moeten worden;
de Vennootschap is bij het Ministerie van Justitie bekend onder kenmerk
B.V. 114.4443;
e. er zijn geen besluiten genomen tot inkoop, uitgifte, intrekking van aandelen
noch tot uitkering op aandelen.
Aankomsttitel.
Artikel 4.
Regio Twente heeft de Aandelen onvoorwaardelijk verkregen bij akte van levering
aandelen heden verleden voor mr. B.F. Wesseling, notaris te Enschede.
Blokkeringsregeling.
Artikel 5.
Ingevolge de statutaire blokkeringsregeling van de Vennootschap is voor
overdracht van aandelen de goedkeuring van de algemene vergadering van
aandeelhouders vereist; deze goedkeuring is niet vereist indien die overdracht
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plaats vindt binnen drie maanden na schriftelijke toestemming van alle
aandeelhouders, van die toestemming blijkt uit twee (2) documenten (een
aandeelhoudersovereenkomst en een verklaring mede-aandeelhouder), welke aan
deze akte worden gehecht.
Bijzondere bepaling
Artikel 6.
De verplichtingen die ieder van de Gemeenten heeft uit hoofde van de in de
raamovereenkomst overigens genoemde documenten worden geacht met de
bereidheid van Regio Twente aandelen in Twence over te dragen samen te hangen.
Voor het geval één van de Gemeenten verplichtingen als opgenomen in de
Aandeelhoudersovereenkomst, naar het oordeel van de algemene vergadering van
aandeelhouders, bij besluit genomen met ten minste twee/derde meerderheid van
de uitgebrachte stemmen, niet of niet in voldoende mate is nagekomen, is die
Aandeelhouder, op daartoe strekkend verzoek, gehouden de door hem bij deze akte
verkregen aandelen zonder tegenprestatie over te dragen aan Twence.
Erkenning.
Artikel 7.
Twence erkent de levering van de Aandelen.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan akte verleden te Enschede op de datum vermeld in het hoofd van deze
akte.
Nadat de inhoud van de akte aan de comparanten zakelijk werd opgegeven en
toegelicht, verklaarden zij dat zij van de inhoud hebben kennis genomen en
daarmee instemmen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de
comparanten en mij, notaris, ondertekend.

