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AKTE VAN LEVERING AANDELEN
DOOR TWENCE BEHEER AAN
REGIO TWENTE
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:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
Twence Beheer B.V., met zetel te Enschede, kantoorhoudende 7511 JM
Enschede, Nijverheidstraat 30 (handelsregister 08090503),
hierna te noemen: Beheer;
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: de Vennootschap;
3. •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.
•Van de volmacht• blijkt uit • onderhandse akte• van volmacht die aan deze akte
word• gehecht.
De comparanten verklaarden vooraf:
Considerans
1. Beheer is houder van achthonderdnegentienduizend (819.000) aandelen elk
groot een euro (€ 1,=) genummerd • tot en met • in het kapitaal van de
Vennootschap (hierna aan te duiden met “de Aandelen Twence”;
2. Regio Twente is enig aandeelhouder van Beheer;
3. Beheer heeft volgens haar laatstelijk vastgestelde jaarrekening reserves (vrij
uitkeerbaar) ter grootte van € •. Volgens deze zelfde jaarrekening beloopt de
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waarde van de Aandelen Twence € •; de waarde van de Aandelen Twence en
de vrije reserves hebben sedert voormelde balansdatum geen andere wijziging
ondergaan dan volgt uit aangehecht overzicht;
4. De vrij uitkeerbare reserves van Beheer zijn thans derhalve €• groter dan de
waarde van de Aandelen Twence
of
4. De waarde van de vrij uitkeerbare reserves is thans identiek aan de waarde van
de Aandelen Twence;
of
4. De waarde van de Aandelen Twence is thans € • groter dan de vrij uitkeerbare
reserves van Twence;
Het verdient vanuit juridisch oogpunt de voorkeur dat de reserves van
Twence Beheer tenminste gelijk zijn aan de waarde van Twence op de datum
van uitkering van de aandelen Twence.
5. De enig aandeelhouder van Beheer, Regio Twente, heeft heden ter uitvoering
van, een zogenoemde raamovereenkomst de dato • een besluit genomen tot
dividenduitkering door Beheer (in natura) bestaande uit de Aandelen Twence •
[onder de last voor Regio Twente te voldoen aan Beheer een bedrag groot € •]
(zijnde het bedrag waarmee de waarde van de Aandelen Twence de vrij
uitkeerbare reserves van Twence overschrijdt).
Van voormeld besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht stuk.
De comparanten verklaarden vervolgens dat partijen zijn overeengekomen als
volgt:
OVEREENSTEMMING
Levering.
Artikel 1.
Ter uitvoering van het in de considerans opgenomen dividendbesluit levert Twence
Beheer hierbij aan Regio Twente die hierbij aanvaardt: de Aandelen Twence.
Vergoeding/ Kosten.
Artikel 2.
1. •Opnemen indien derde alternatief considerans onder 4. toepasselijk is:
“Het bedrag waarmee de waarde van de Aandelen Twence groter is dan de
vrije reserves van Twence Beheer ad € • heeft Twence Beheer ontvangen van
Regio Twente, zodat aan de in de considerans gemelde verplichting is
voldaan.”
2. De kosten van deze akte zijn voor rekening van Regio Twente.
Garanties Twence Beheer.
Artikel 3.
Twence Beheer garandeert aan Regio Twente met betrekking tot de Aandelen
Twence en de Vennootschap:
a. het gehele geplaatste kapitaal van de Vennootschap beloopt eenmiljoen euro
(€ 1.000.000,=) verdeeld in eenmiljoen (1.000.000) aandelen elk groot een
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euro (€ 1,=) waarvan eenhonderdvijftigduizend (150.000) preferente aandelen
deel uitmaken en achthonderdvijftigduizend (850.000) gewone aandelen;
b. de statuten van de Vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van
statutenwijziging op achtentwintig december tweeduizendnegen voor notaris
mr. B.F. Wesseling te Enschede verleden, terwijl sedertdien geen ander besluit
tot statutenwijziging is genomen dan blijkt uit aangehechte bijlage; de
Vennootschap is bij het Ministerie van Justitie bekend onder kenmerk B.V.
114.4443;
c. Twence Beheer is bevoegd de Aandelen te leveren;
d. De Aandelen zijn niet belast met beperkte rechten of beslag.
Aankomsttitel.
Artikel 4.
Twence Beheer heeft de Aandelen onvoorwaardelijk verkregen door het
deelnemen in het kapitaal bij oprichting van de Vennootschap.
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
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.
Overige verbintenissen.
Artikel 6.
Voorzover daarvan bij deze akte niet is afgeweken blijft tussen partijen gelden
hetgeen overigens bij de levering van de Aandelen Twence tussen hen is
overeengekomen.
Erkenning.
Artikel 7.
De Vennootschap 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.

