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Nadrukkelijk zij vermeld dat aan beleggingen in aandelen FIAM N.V. financiële risico’s zijn verbonden. Mogelijke
beleggers dienen derhalve goed nota te nemen van de volledige inhoud van dit prospectus.

In bepaalde jurisdicties kunnen er beperkingen van toepassing zijn op de uitgifte van het onderhavige prospectus en
het aanbieden van aandelen FIAM N.V. Personen die het onderhavige prospectus in bezit krijgen, worden verzocht
kennis te nemen van bedoelde beperkingen en er naar te handelen. Dit prospectus is geen aanbieding tot het
inschrijven dan wel aankopen van aandelen FIAM N.V. in dergelijke jurisdicties. De directie van FIAM N.V.
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schending dan ook van enige zodanige beperking door wie dan
ook, ongeacht of het een potentiële koper van deze aandelen betreft of niet.

De aandelen zijn of zullen niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1993 van de Verenigde
Staten van Amerika, zoals gewijzigd, en de aandelen worden niet aangeboden, verkocht of geleverd, direct of indirect,
in de Verenigde Staten van Amerika, haar gebiedsdelen en bezittingen, tenzij zulks geschiedt als gevolg van een
ontheffing van de in genoemde wet vervatte registratieplicht. Het is aan ingezetenen van de Verenigde Staten van
Amerika niet toegestaan aandelen FIAM N.V. te verwerven, tenzij de directie van FIAM N.V. schriftelijk haar
toestemming verleent.

Dit prospectus mag niet worden doorgegeven aan personen in het Verenigd Koninkrijk, tenzij deze personen behoren
tot de categorie zoals omschreven in Artikel 11 (3) van de “Financial Services Act 1986 (Investment Advertisements)
(Exemptions) Order 1995” of personen zijn aan wie het prospectus anderszins rechtmatig mag worden af- of
doorgegeven.
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Algemene informatie

FIAM N.V. is een vennootschap opgericht naar
Nederlands Recht bij notariële akte op 02 juni 1999
verleden voor mr. P. Klemann, notaris te Rotterdam,
verbonden aan De Brauw Blackstone Westbroek N.V. De
ministeriële verklaring van geen bezwaar is verleend bij
beschikking d.d. 29 maart 1999, onder nummer
NV1017897. De vennootschap is ingeschreven in het
Handelsregister onder nummer 34113125.

De gewone aandelen van FIAM N.V. luiden op naam of
aan toonder, ter keuze van de aandeelhouder.
De directie van de vennootschap houdt met betrekking
tot de houders van aandelen op naam een register aan,
waarin zodanige inschrijvingen en aantekeningen
geschieden, waarvan zodanige uittreksels worden
afgegeven en dat zodanig en voor diegenen ter inzage ligt
als door de wet is voorgeschreven. De aan de aandelen
verbonden rechten nemen een aanvang op de datum van
storting.
De volledige statuten van FIAM N.V., die een integraal
deel uitmaken van dit prospectus, zijn opgenomen als
bijlage bij dit prospectus.

Raad van Commissarissen wordt gevormd door de heren:
Dr. Ir. K.D. van der Mast
Ir. M. Ververs
Drs. Ir. J. Vrij

Beheerder:
Silvam Beheer B.V., waarvan de directie voor FIAM N.V. wordt gevormd door de heren:
E.G. te Duits
Drs. J.A.M. Vriend MiF

De leden van de Raad van Commissarissen, alsmede de beheerder kiezen ten deze domicilie ten kantore van de
vennootschap.

Accountant:
KPMG Accountants N.V.
Burgemeester Rijnderslaan 20
1185 MC Amstelveen

Fiscaal Adviseur:
KPMG Meijburg & Co
Burgemeester Rijnderslaan 10
1185 MC Amstelveen

Adres FIAM N.V.:
Softwareweg 9-H
3821 BN Amersfoort
Telefoon +31 (033) 455 35 30
Fax + 31 (084) 728 88 97
Website: www.fiam.nl
E-mail: info@fiam.nl

http://www.fiam.nl/
mailto:info@fiam.nl
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Inleiding

FIAM N.V. is een closed-end beleggingsmaatschappij die
haar vermogen internationaal spreidt in beleggingen in
duurzame bosbouw met het beginsel van risicospreiding,
teneinde haar aandeelhouders in de resultaten daarvan te
doen delen.

In dit prospectus worden onder meer aan de orde gesteld
de profielschets, het beleggingsbeleid, het rendement, het
risicoprofiel en de juridische en fiscale aspecten van de
beleggingsmaatschappij.

Profielschets

FIAM N.V. is een closed-end beleggingsmaatschappij
hetgeen impliceert dat de toe-en uittreding beperkt is.
FIAM N.V. is een naar Nederlands recht opgerichte
naamloze vennootschap en onderworpen aan de
vergunningseisen en het toezicht van de Stichting
Autoriteit Financiële Marketn en De Nederlandsche Bank
N.V. krachtens de Wet financieel toezicht.

FIAM N.V. belegt in in aandelen van andere
vennootschappen die actief zijn in duurzame bosbouw en
in besloten fondsen voor gemene rekening. Hierbij
onderschrijft FIAM N.V. de doelstellingen en werkwijze
van het keurmerk Forest Stewardship Council (FSC) of
vergelijkbare keurmerken uitgaande van een verantwoord
gebruik van natuurlijke hulpbronnen en ondersteuning van
gemeenschappen in de gebieden waarin productie
plaatsvindt. Dit biedt de garantie dat de natuurlijke
omgeving zoveel mogelijk in tact wordt gelaten.

Door middel van het op wereldwijde schaal beleggen in
duurzame bosbouw streeft de vennootschap naar
risicospreiding en een netto rendement van 10 %
gemiddeld per jaar. Het streven is een zo groot mogelijk
deel van het gerealiseerde resultaat in de vorm van
dividend uit te keren, rekening houdend met de benodigde
middelen voor een verantwoord beheer van het fonds., met
inachtneming van de geldende beleggingseisen, die staan
vermeld op pagina 6 van dit prospectus.

Als naamloze vennootschap is FIAM N.V. onderworpen
aan Nederlandse vennootschapsbelasting.

FIAM N.V. heeft geen personeel in dienst.
Het jaarverslag van FIAM N.V. wordt gepubliceerd over
het boekjaar, dat loopt van 1 januari tot en met 31
december van hetzelfde jaar en verschijnt uiterlijk binnen
vier maanden na afloop van het betreffende tijdvak.

De jaarrekening wordt door de accountant gecontroleerd.
Daarnaast verschijnt er een halfjaarverslag, alsmede
tussentijdse berichten indien ontwikkelingen binnen of
buiten FIAM N.V. hiertoe naar het oordeel van de directie

aanleiding geven. De halfjaarcijfers verschijnen uiterlijk
binnen negen weken na afloop van het betreffende tijdvak.
De (half)jaarverslagen worden op de website van FIAM
N.V., www.fiam.nl, gepubliceerd.

Besloten fondsen voor gemene rekening

Een besloten fonds voor gemene rekening is geen
rechtspersoon, maar een overeenkomst tussen de
beheerder, de bewaarder en de deelgerechtigden in het
fonds, waarbij door de beheerder voor rekening en risico
van de deelgerechtigden gelden worden belegd in
vermogenswaarden die op naam van de bewaarder voor
de deelgerechtigden worden bewaard. Alle vermogens-
waarden van de fondsen voor gemene rekening zijn
juridisch eigendom van de bewaarder en worden op naam
van de bewaarder gesteld. De deelgerechtigden zijn
uitsluitend economisch gerechtigd tot een evenredig deel
van het fondsvermogen in de verhouding van het aantal
participaties waarmee zij in het fonds deelnemen.
De rechtsverhouding tussen de deelgerechtigden, de
beheerder en de bewaarder, worden voor ieder besloten
fonds beheerst door voorwaarden van beheer en bewaring
die worden vastgesteld bij notariële akte.
Dergelijke fondsen zijn uitsluitend toegankelijk voor
institutionele beleggers en uitsluitend met toestemming
van alle deelgerechtigden. Overdracht van participaties
kan plaatsvinden aan derden of aan het fonds zelf met
goedkeuring van alle participanten.
De beheerder van de fondsen voor gemene rekening kan
participanten weigeren zonder opgaaf van redenen. Bij
toetreding kan worden bepaald dat uittreding gedurende
een nader te bepalen aanloopperiode niet mogelijk zal
zijn. Geen uittreding is mogelijk in die gevallen waarin
de intrinsieke waarde van de participaties niet volgens de
normale procedure vastgesteld kan worden.

Het beleggen in fondsen voor gemene rekening biedt
institutionele beleggers (waaronder FIAM N.V.) de
mogelijkheid om naar eigen inzicht een allocatie te
bepalen. De participaties in de fondsen voor gemene
rekening zijn geregistreerd op naam van de
desbetreffende institutionele belegger in een register dat
berust bij een bewaarder. Er worden geen overdraagbare
bewijzen van deelgerechtigdheid uitgereikt.
De beheerder van elk fonds voor gemene rekening zal
slechts overgaan tot uitgifte van participaties aan nieuwe
beleggers indien alle zittende deelgerechtigden in het
betreffende fonds hun voorafgaande toestemming tot
uitgifte hebben gegeven.
Voor uitgifte van nieuwe participaties aan bestaande
deelgerechtigden is geen voorafgaande toestemming
vereist van de overige deelgerechtigden. Verzoeken tot
uitgifte van nieuwe participaties dienen schriftelijk te
worden gedaan aan de beheerder en door de beheerder
zijn ontvangen één bancaire werkdag voorafgaand aan de
dag van uitgifte.

http://www.fiam.nl/
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Iedere uitgifte of inkoop van participaties wordt eerst van
kracht door de aantekening daarvan door de Bewaarder in
het desbetreffende Register van Deelgerechtigden.

Aandelen van andere vennootschappen

FIAM N.V. kan beleggen in aandelen van andere
vennootschappen die actief zijn in de bosbouw mits deze
vennootschappen voldoen aan de beleggingseisen en
deze belegging past in het beleggingsbeleid van FIAM
N.V. Dit kunnen zowel beursgenoteerde- als niet
beursgenoteerde vennootschappen zijn.

Beleggingsbeleid

Doelstelling van FIAM N.V. is het genereren van een
optimaal beleggingsresultaat door te beleggen in
duurzame bosbouw waarbij zij streeft naar een netto
rendement van 10% gemiddeld per jaar. Deze
beleggingen vinden plaats in aandelen van
vennootschappen welke actief zijn in de bosbouw en in
fondsen voor gemene rekening..

FIAM N.V. onderschrijft de doelstellingen en werkwijze
van FSC en andere gelijksoortige keurmerken welke
uitgaan van een verantwoord gebruik van natuurlijke
hulpbronnen en ondersteuning van gemeenschappen in
de gebieden waarin productie plaatsvindt. De
beleggingen van FIAM N.V. zullen dan ook uitsluitend
plaatsvinden in duurzame bosbouw die onder
certificering van FSC valt dan wel binnen een periode
van maximaal 12 maanden zal vallen (zie pagina 7 onder
“Beleggingseisen”). De doelstellingen van FSC staan
vermeld op pagina 7 en 8 van dit prospectus.

In de opbouw van haar beleggingsportefeuille streeft
FIAM N.V. naar een gelijkmatige ontwikkeling van de
door haar te ontvangen winstuitkeringen. Het gaat hierbij
om beleggingen die voor FIAM N.V. op (middel)lange
termijn winstuitkeringen genereren, alsmede om
beleggingen die al op korte termijn een regelmatige
winstuitkering genereren.
Het streven is een zo groot mogelijk deel van het
gerealiseerde resultaat in de vorm van dividend uit te
keren, rekening houdend met de benodigde middelen voor
een verantwoord beheer van het fonds.

De risico’s verbonden aan de beleggingen worden
beperkt door een zo breed mogelijke spreiding aan te
houden over regio’s, landen, looptijden, activiteiten en
producten. In aanvang zijn dit de regio’s Europa en
Midden Amerika. De intentie is, afhankelijk van de
beleggings-mogelijkheden, dit uit te breiden naar Noord-
en Zuid Amerika.

De beleggingen van FIAM N.V. zijn onderworpen aan
eisen (zie pagina 7 van dit prospectus onder
”Beleggingseisen”). Indien FIAM N.V. voornemens is te
beleggen waarbij niet volledig aan deze eisen wordt

voldaan, behoeft de directie vooraf toestemming van de
Algemene Vergdering van Aandeelhouders.
Wanneer een belegging zich dusdanig ontwikkelt dat niet
meer aan de gestelde eisen wordt voldaan behoeft de
directie van FIAM N.V. toestemming van de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders voor continuatie van
deze belegging. Voorafgaande aan deze vergadering zal
de directie van FIAM N.V. de aandeelhouders over de
ontstane situatie vooraf schriftelijk informeren.

De niet belegde middelen van FIAM N.V. worden
aangehouden bij een of meer in Nederland gevestigde
bankinstellingen, door de directie van de vennootschap
aan te wijzen.

In het kader van haar beleggingsbeleid zal FIAM N.V.
geen leningen aangaan. Het ligt in het voornemen van de
directie om dit beleid niet zonder toestemming van de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders te wijzigen.

Beleggingseisen

De beleggingen vinden plaats in fondsen voor gemene
rekening dan wel in aandelen van andere
vennootschappen die actief zijn in de duurzame
bosbouw. Beleggingen in andere vennootschappen zullen
uitsluitend plaatsvinden indien de bosbouw onder
certificering van FSC of een minimaal gelijksoortige
keurmerk valt.
Bij beleggingen in reeds FSC of onder gelijksoortige
keurmerken gecertificeerde duurzame bosbouw, kan
eveneens belegd worden indien de certificering binnen
een periode van twaalf maanden zal vallen. Door één van
de geaccrediteerde certificeringsorganisaties dient dan,
na het uitvoeren van het pre-scoping onderzoek, te
worden verklaard dat certificering binnen twaalf
maanden reëel is.

Elke belegging is voorzien van een model met
uitgangspunten dat inzicht geeft in de cashflow
ontwikkeling en de rendementsverwachting van deze
belegging. Dit model stelt de directie van FIAM N.V. in
staat de consequenties van deze belegging op het totale
rendement te beoordelen en te toetsen aan het streven
naar een netto rendement van 10% gemiddeld per jaar.
Het streven is een zo groot mogelijk deel van het
gerealiseerde resultaat in de vorm van dividend uit te
keren, rekening houdend met de benodigde middelen voor
een verantwoord beheer van het fonds.

Van beleggingen in fondsen voor gemene rekening
dienen de uitgangspunten in de modellen jaarlijks door
de beheerder van het betreffende fonds voor gemene
rekening geactualiseerd te worden. De uitkomsten van
deze actualisatie worden vervolgens door de beheerder
verwerkt in het model waardoor het geprognosticeerde
rendement kan worden getoetst aan de realiteit. Deze
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gegevens zijn de basis voor de grondslagen voor
waardering en resultaatbepaling.
Door de directie van FIAM N.V. wordt een inschatting
gemaakt van de toekomstige opbrengstprijzen en inflatie.
De verwerking van deze gegevens in het model leiden tot
de vaststelling van de maandelijkse intrinsieke waarde.

De ontwikkelingen van beleggingen in beursgenoteerde
vennootschappen kan dagelijks via de koersontwikkeling
worden gevolgd. Bij een belegging in een fonds voor
gemene rekening is actuele informatie over de
ontwikkeling van deze belegging niet direct voorhanden.
FIAM N.V. stelt daarom als eis dat de beheerder van
dergelijke fondsen relevante projectinhoudelijke
informatie, die van belang is voor de ontwikkeling van
een belegging van FIAM N.V., maandelijks beschikbaar
heeft. Deze informatie dient tevens als input voor de door
FIAM N.V. gehanteerde modellen om op deze wijze de
intrinsieke waarde te kunnen bepalen.
Voor alle beleggingen van FIAM N.V. dient volledige
duidelijkheid te bestaan over de fiscale behandeling van
deze beleggingen.

Er dient een duidelijk inzicht te bestaan in de mogelijke
risico’s van de belegging en de genomen
risicobeperkende maatregelen aan de hand van de
beschreven risico’s op de pagina’s 10 en 11 van dit
prospectus. Deze risico-beperkende maatregelen hebben
betrekking op brandpreventie (zoals het aanleggen van
brandgangen bij plantageprojecten), bij het maken van
een gebiedskeuze het analyseren van historische feiten
inzake natuurrampen alsmede de politieke stabiliteit van
het betreffende land, de kwalitatieve invulling van het
management en de genomen controle maatregelen inzake
ziekten, insektenplagen etc.

Er dient aangetoond te kunnen worden dat er voldoende
middelen aanwezig zijn ten behoeve van de continuïteit
van de belegging in een fonds voor gemene rekening.
Een voorziening voor geprognosticeerde toekomstige
onderhoudskosten, aan te houden liquide middelen en
eventuele reorganisatievoorzieningen dienen in
Nederland op rekening van het fonds te worden
aangehouden.

Doelstelling Forest Stewardship Council

De Forest Stewardship Council (FSC) is een in 1993 in
Toronto opgerichte internationale, onafhankelijke
instelling die algemene, wereldwijd bruikbare richtlijnen
voor certificering van bosbeheer heeft opgesteld. Deze
staan hieronder beschreven. Daarnaast heeft FSC een
betrouwbaar systeem van accreditatie ontwikkeld om de
werkwijzen van certificeringinstituten op één lijn te
brengen en te controleren.
Geaccrediteerde certificeerders kunnen gebruik maken
van het FSC-keurmerk. FSC is op dit moment één van de
bekendste internationale keurmerksysteem. Van

essentiële betekenis is ook FSC’s onafhankelijkheid, die
borg staat voor de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid
die verlangd wordt door zowel de consument als door
milieu-, natuurbeschermings- en ontwikkelings-
organisaties. De FSC-doelstellingen worden in Nederland
onderschreven door instanties als het Wereld Natuur
Fonds, Novib en Milieudefensie.

De criteria van Forest Stewardship Council

1. Bosbeheer moet alle in het land van toepassing
zijnde wetten respecteren, evenals internationale
afspraken en overeenkomsten die het betreffende
land heeft ondertekend;

2. De eigendoms-, land- en gebruiksrechten van het bos
moeten duidelijk zijn vastgelegd en een wettelijke
basis hebben;

3. De wettelijke rechten en gebruiksrechten van
inheemse volkeren om hun gronden en de daarop
voortkomende grondstoffen en producten te beheren
en te gebruiken moeten worden erkend en
gerespecteerd;

4. Bosbeheer moet gericht zijn op het handhaven of, op
lange termijn, verbeteren van het sociaal en
economisch welzijn van bosarbeiders en lokale
gemeenschappen;

5. Bosbeheer moet gericht zijn op het stimuleren van
het efficiënt gebruikmaken van de verschillende
bosproducten en diensten met het oog op het
waarborgen van de economische haalbaarheid en een
breed scala van ecologische functies te waarborgen;

6. Bosbeheeractiviteiten moeten zo min mogelijk
negatieve milieu-effecten teweeg brengen op het
gebied van fauna, biodiversiteit, waterhuishouding,
bodem, hout en niet-houtproducten;

7. Er moet een duidelijk op schrift gesteld beheersplan
bestaan, waarin de doelen van het bosbeheer
duidelijk uiteengezet zijn, alsmede de middelen
waarmee deze doelen worden bereikt en de wijze
waarop veranderde ecologische, sociale en
economische omstandigheden tegemoet wordt
getreden;

8. Overeenkomstig de schaal en intensiteit van de
bosbouwactiviteiten moet van het begin tot eind
controle plaatsvinden op de condities van het bos, de
oogst van de bosproducten, beheeractiviteiten en de
sociale en economische gevolgen van deze
activiteiten;

9. Primaire bossen, goed ontwikkelde secundaire
bossen en locaties met belangrijke ecologische,
sociale of culturele waarde moeten bewaard blijven.
Andere gebruiksvormen of vervanging door
plantages is niet toelaatbaar;

10. Plantages moeten een aanvulling vormen op
natuurlijke bossen, maar mogen natuurlijke bossen
niet vervangen. Plantages moeten de druk op
natuurlijke bossen verminderen.
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Bosbouw in de praktijk

Daar waar wordt gesproken over bosbouw kunnen we
een ruw onderscheid maken tussen concessies en
plantages. Hieronder volgt een nadere uitleg van beide
begrippen.

Concessies

Een concessie is het recht om gedurende een bepaalde
periode bomen te kappen in een bepaald bosgebied. Dit
recht wordt verkregen van nationale overheden waar het
eigendomsrecht berust. Vaak gaat het hierbij om
eeuwenoude bossen waarvoor overheden veelal geen
richtlijnen voor duurzaam beheer hebben
voorgeschreven. Als deze richtlijnen wel zijn
voorgeschreven, bestaat er geen uniformiteit. Dit heeft
ertoe geleid dat vanuit verschillende groeperingen de
roep heeft geklonken om een geheel kapverbod in zulke
gebieden. Hierdoor is het intact blijven van het bosgebied
immers gegarandeerd. De bereidheid een bijdrage te
leveren aan de bescherming van het bos tegen illegaal
kappen en andere bedreigingen, zoals het platbranden ten
behoeve van landbouw, is in dergelijke gebieden over het
algemeen vrijwel verdwenen. Hierdoor verliest het bos
zijn economische waarde en missen zowel overheden als
de lokale bevolking een belangrijke bron van inkomsten.

Dit kan worden voorkomen door het bos duurzaam te
beheren op de wijze zoals FSC dit voorschrijft. Dit houdt
in dat de productie wordt afgestemd op het regeneratie-
vermogen van het bos. Daarbij wordt afhankelijk van de
situatie in het bos bepaald of en hoeveel er zal worden
gekapt. Zo kan het gebeuren dat bekendere houtsoorten
blijven staan in gebieden waar al (teveel) is gekapt en
wordt gekozen voor het kappen van minder bekende
soorten in gebieden waar dit verantwoord is. Als gevolg
van de (dreigende) schaarste aan traditioneel bekende
houtsoorten wordt met een steeds grotere intensiteit
onderzoek gedaan naar de eigenschappen en
toepassingsmogelijkheden van minder bekende
houtsoorten. Dit heeft ertoe geleid dat ook voorheen
onbekende houtsoorten tegenwoordig algemeen
geaccepteerd worden door de markt.

Met inachtneming van het hierboven genoemde wordt
door de beheerder van het fonds voor gemene rekening
een beheersplan voor elk project opgesteld waarin de
doelstellingen en een plan van aanpak zijn opgenomen.
Hierin worden de uit te voeren activiteiten gedetailleerd
vastgelegd waarbij veel aandacht wordt besteed aan
logistiek en infrastructuur. Dit beheersplan maakt een
goede prognose mogelijk van productie, volumes,
benodigde investeringen en kosten van exploitatie en
overige beheerskosten. Bovendien geeft het beheersplan
een aanwijzing over de benodigde zaagcapaciteit. In het
operationele plan van de zagerij staat het productieproces
beschreven dat erop gericht is te voldoen aan de eisen
van de markt.

Van belang hierbij zijn continuïteit van de levering en
maatwerk ten aanzien van kwaliteit, kwantiteit en
speciale afmetingen.De inrichting van het
verwerkingsproces dient toegespitst te zijn op de
voorkomende houtsoorten met hun gewichten en lengtes.
Het gehele productieproces dient te voldoen aan de eisen
die de FSC hieraan stelt.

Op basis van de werkelijke ontwikkelingen vindt door de
beheerder van het fonds voor gemene rekening periodiek
actualisatie plaats van de verwachtingen uit het
beheersplan. De financiële weerslag van deze periodieke
actualisatie, dient als basis voor de waardering van de
beleggingen in de balans van het fonds. De externe
accountant van het fonds voor gemene rekening
beoordeelt in het kader van zijn jaarrekeningcontrole de
financiële op- of afwaardering als gevolg van de
periodieke actualisatie.

Plantages

De belangrijkste doelstellingen van bosbouw in de vorm
van plantages is het behalen van een optimale
houtopbrengst, zowel in volume als in kwaliteit, in een
zo kort mogelijke tijd en tegen een optimale
verkoopprijs. Hierbij is, anders dan bij concessies,
intensief bosbeheer noodzakelijk, evenals periodieke
informatie omtrent de bosontwikkeling. In het voor het
project door de beheerder van het fonds voor gemene
rekening op te stellen beheersplan worden de doelen van
het bosbeheer uiteengezet en de middelen waarmee deze
doelen worden bereikt. Het beheersplan geeft per
beheerseenheid informatie over de:
- oppervlakte en locatie
- actuele bossamenstelling (boomsoort, leeftijd en

volume)
- bosstructuur (de wijze van samenstelling,

kroondichtheid en bodemvegetatie)
- noodzakelijke beheersactiviteiten per beheerseenheid

(onkruidbestrijding, snoei, dunning, kappen,
vitaliteitcontrole, etc.)

- productie en de geprognosticeerde bossamenstelling
na een bepaalde periode.

Teneinde de ontwikkeling te kunnen volgen wordt een
monitoringnetwerk op de plantage aangelegd. Dit
netwerk geeft informatie over de:
- oppervlakteverdeling
- productieve en niet productieve gebieden
- houtsoorten
- diameter en lengtes van de bomen
- volumes per houtsoort.

Om de gerealiseerde groei te toetsen aan de
geprognosticeerde ontwikkeling zoals die in het
beheersplan is vastgelegd, is een model ontwikkeld.
Vanuit het monitoringnetwerk vindt in dit groeimodel de
invoer plaats van de bosgebonden gegevens. Door de
jaarlijkse update van het groeimodel wordt een steeds
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stabieler beeld weergegeven van de te verwachten groei.
Het groeimodel dient als ondersteuning van het
bosbouwkundig beheer en vormt de basis voor de
bepaling van de actuele waarde van de plantages.

Op basis van de werkelijke ontwikkelingen vindt door de
beheerder van het fonds voor gemene rekening periodiek
actualisatie plaats van de verwachtingen uit het
beheersplan. De financiële weerslag van deze periodieke
actualisatie van het groeimodel, dient als basis voor de
waardering van de beleggingen in de balans van het
fonds. De externe accountant van het fonds voor gemene
rekening beoordeelt in het kader van zijn
jaarrekeningcontrole de financiële op- of afwaardering
als gevolg van de periodieke actualisatie.

De meetresultaten per houtsoort van het volume, de
diameter en de lengtes van de dunningen en de eindkap
dienen als basis voor het maken van de bewerkingskeuze.
Bovendien wordt rekening gehouden met toekomstige
schaalvergroting teneinde tot een zo efficiënt mogelijk
verwerkingsproces te komen.

Waarom beleggen in duurzame bosbouw?

De behoefte aan met name hardhout neemt toe. De vraag
hiernaar tot het jaar 2010 wordt met bijna de helft
opgestuwd door een verminderde houtproductie als gevolg
van ontbossing in de tropen en de aanhoudende groei van
de wereldbevolking. Dit laatste vinden we vooral in de
onderontwikkelde landen waar hardhout nog voor een
groot gedeelte aanwezig is.
Op dit moment wordt jaarlijks 1,6 miljard m3 hout
verzaagd. Over vijftien jaar is dit volgens schattingen van
de Food Agricultural Organisation (FAO) 2,3 miljard m3.
Het bosvolume neemt in grote mate af. Trends hierin zijn
niet exact te berekenen, maar de ontbossingratio bedraagt
circa 0,4% per jaar, gemeten over een totaal areaal van
circa 3,4 miljard hectare. In de jaren ’80 bedroeg het totaal
areaal nog 3,6 miljard hectare.
Diverse voormalige houtleveranciers, zoals Thailand, zijn
nu importeur van hardhout geworden. Hardhoutplantages
en duurzame bosbouw zijn daarom nodig om een deel van
de vraag naar hardhout op te vullen. (Bron FAO)

Op dit ogenblik zijn de voornaamste huidige en
toekomstige ontwikkelingen op de wereldhoutmarkt de
volgende:
- Rijke landen gebruiken gemiddeld elf keer zoveel

hout als arme landen. Deze arme landen ontwikkelen
zich in een hoog tempo, wat gepaard gaat met een
enorme toename van de houtconsumptie.

- In de periode van 1960 tot 1990 is de vraag naar
hout met 60% gestegen. De FAO verwacht tot het
jaar 2010 wederom een aanzienlijke stijging.

- Tropische bossen verdwijnen in een alarmerend
hoog tempo. Teneinde verzekerd te zijn van deze
voor de wereld belangrijke bossen zullen delen

beschermd worden. Daarnaast mag er binnen
afzienbare tijd alleen duurzaam geproduceerd hout
in de Europese Gemeenschap geïmporteerd worden.
Hierdoor zal het aanbod afnemen.

- Houtproductiekosten zullen stijgen door extra kosten
van certificering en doordat houtproductie afkomstig
zal zijn uit minder toegankelijke gebieden.

Verwachte ontwikkeling wereldwijde houtconsumptie 1994 -
2010 (bron: FAO) (1994: index = 100)

Met inachtneming van deze ontwikkelingen kan een
belegging in duurzame bosbouw een zeer stabiel
onderdeel van een beleggingsportefeuille vormen. De
natuurlijke groei van de houtopstanden en de
inflatiebestendige prijsontwikkeling van internationale
houtsoorten zal naar verwachting een gestaag
toenemende waardeontwikkeling van de belegging
leveren. Zekerheid hierover bestaat er echter niet.
Ontwikkelingen uit het verleden bieden geen garantie
voor de toekomst.

Risicoprofiel

Aan het beleggen in duurzame bosbouw zijn financiële
risico’s verbonden. Het risicoprofiel bestaat met name uit
risico’s op het gebied van valuta’s, houtprijs, politiek,
liquiditeit, natuurlijke calamiteiten aangaande de groei
en/of slecht management. FIAM N.V. streeft naar een
portefeuille die bestaat uit beleggingen in meerdere
fondsen voor gemene rekening en vennootschappen die
actief zijn in de bosbouw, in diverse landen en regio’s,
met verschillende houtsoorten en looptijden. Hierdoor
worden de gevolgen van de hierna te noemen risico’s op
het totale beleggingsresultaat van FIAM N.V. zoveel
mogelijk beperkt. Momenteel is deze spreiding beperkt.
Potentiële beleggers in FIAM N.V. wordt nadrukkelijk
aangeraden goede nota te nemen van het navolgende.

Valutarisico

Bij de maandelijkse bepaling van de intrinsieke waarde
van het aandeel van FIAM N.V. is met name de koers
van de Amerikaanse dollar van belang. De
winstuitkeringen aan FIAM N.V. zullen voor het
overgrote deel luiden in Amerikaanse dollars. Door
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FIAM N.V. zullen geen actieve of passieve posities op de
valutamarkt worden ingenomen.

Ontwikkeling houtprijzen

De opbrengsten in de bosbouwsector zijn gedeeltelijk
afhankelijk van de houtprijzen.
De door FIAM N.V. geprognosticeerde houtprijzen zijn
gebaseerd op historische prijsontwikkelingen en actuele
gegevens. Hoewel naar verwachting de houtprijzen in de
toekomst een stijgende lijn zullen vertonen, blijven deze
vanzelfsprekend afhankelijk van vraag en aanbod. De
houtprijzen kunnen worden beïnvloed door de toepassing
van andere grondstoffen en/of materialen. De historische
ontwikkeling biedt dus geen garantie voor de toekomst.

Politieke risico’s

Bij de selectie van beleggingen is politieke stabiliteit in
het betreffende land over een langere periode een
belangrijk criterium. Indien zich door gewijzigde
omstandigheden politieke risico’s gaan voordoen, kan dit
risico gedeeltelijk worden ondervangen door het gegeven
dat projecten, waarbij sprake is van betwiste bos- en
plantagegebieden niet voor FSC-certificering in
aanmerking komen.

Verkoopbaarheid

Een bosbouwproject in zijn geheel is moeilijk tot niet
direct verkoopbaar, vooral indien er sprake is van jonge
opstanden. De mogelijkheid voor FIAM N.V. om haar
aandelen in te kopen is om deze reden beperkt. Deze
situatie is vergelijkbaar met een directe belegging in
onroerend goed.
Voor FIAM N.V. is vooralsnog geen beursnotering
aangevraagd. Zodra de directie van FIAM N.V. van
mening is dat de kosten welke gepaard gaan met
beursnotering geen substantieel negatief effect hebben op
het rendement, zal alsnog beursnotering worden
aangevraagd.
De opbrengsten uit de beleggingen van FIAM N.V.
worden door de directie gedurende het boekjaar tot
maximaal 50 % gereserveerd teneinde (beperkte) inkoop
van aandelen mogelijk te maken. De voorwaarden voor
aankoop en verkoop van aandelen FIAM N.V. zijn
opgenomen op pagina 13, “Uitgifte en inkoop van
aandelen”.
FIAM N.V. stelt maandelijks de intrinsieke waarde per
aandeel vast en deze wordt gepubliceerd in een landelijk
verspreid dagblad en op haar internetpagina’s
(www.fiam.nl).

Invloeden van buitenaf

De potentiële belegger in FIAM N.V. dient zich te
realiseren dat bomen in het algemeen kunnen worden
aangetast door ziekten, insectenplagen, schimmels,
bacteriën, etc. Bij plantageprojecten worden door

permanente en intensieve controle eventueel
voorkomende bedreigingen in een vroeg stadium
gesignaleerd. Door tijdig de juiste maatregelen te nemen
worden de financiële gevolgen zoveel mogelijk beperkt.

Natuurrampen

Natuurrampen kunnen van invloed zijn op de resultaten
van de beleggingen in dat gebied. Overstromingen,
aardbevingen, vulkanische uitbarstingen, wervelstormen,
windhozen etc., kunnen ernstige schade toebrengen aan
bosbouwprojecten. Ook veranderende klimatologische
omstandigheden kunnen van invloed zijn. Hoewel deze
risico’s nooit uitgesloten kunnen worden, wordt bij de
keuze van de beleggingen zorgvuldig gekeken naar de
historie op dit gebied in de betreffende regio.

Bosbranden

De meeste bosbranden worden veroorzaakt door falend
menselijk handelen. Het is noodzakelijk de betrokken
mensen hiervan bewust te maken en waar mogelijk
preventieve maatregelen te nemen. Bij de aanleg van een
bosbouwproject kan dit risico worden beperkt door een
juiste infrastructuur. Het aanbrengen van brandgangen is
hiervan een goed voorbeeld.

Kwaliteit van het management

Het aansturen van het (project-)management en het op
peil houden van de kwaliteit hiervan kan, met name
vanwege de afstand, een risico vormen. Door
ingebouwde controles, voorgeschreven door FIAM N.V.
en voortvloeiend uit de criteria van FSC, vindt steeds
toetsing plaats op juiste uitvoering van de
managementtaken. Voortvloeiend uit de beleggingseisen
van FIAM N.V., is toetsing mogelijk aan de hand van de
periodieke projectinhoudelijke rapportage van de
beheerder van het fonds voor gemene rekening.

Rendement

De directie streeft naar een gemiddeld jaarlijks netto
rendement van 10%. De waarde van beleggingen kan
fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden
geen garantie voor de toekomst. Het rendement op de
beleggingen van FIAM N.V. wordt in belangrijke mate
bepaald door de resultaten uit de onderliggende
bosbouwprojecten. Deze resultaten zijn met name
afhankelijk van de volgende factoren:

Houtsoorten

Elke houtsoort heeft haar eigen specifieke
eigenschappen. De vraag naar een bepaalde houtsoort is
mede afhankelijk van de toepassingsmogelijkheden en de
bekendheid van de markt met de houtsoort.

Houtprijzen
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Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de
houtprijzen in het algemeen en die van de betreffende
houtsoort in het bijzonder. Wereldwijd zijn de
houtprijzen in de afgelopen 20 jaar gemiddeld met 4 %
per jaar gestegen. Deze stijging vindt met name zijn
oorzaak in het feit dat wereldwijd de vraag naar hout
sneller is toegenomen dan de productie. De directie van
FIAM N.V. verwacht dat deze trend zich in de komende
jaren zal voortzetten.

De mate van bewerking

De mate waarin het hout is bewerkt is van grote invloed
op de verkoopprijs van het hout. Zo kan het hout op stam
(onbewerkt), ruw gezaagd (halffabrikaat) of als
eindproduct worden verkocht.

Kwaliteit, continuïteit, afmetingen en volume

De kwaliteit van het hout, evenals de continuïteit van de
leveringen en de afmetingen van het hout zijn van
belang. Ditzelfde geldt voor de hoeveelheid hout die kan
worden gekapt. In het geval van oudere plantages en
bestaande bosbouwprojecten wordt de aanwezige
houtvoorraad bepaald en vervolgens worden de
opbrengsten begroot.

De groei-ontwikkeling

Bij jongere plantages is de groei-ontwikkeling bepalend
voor de uiteindelijke opbrengsten. Het resultaat is
afhankelijk van de reeds gerealiseerde groei en op basis
daarvan op de eventueel bijgestelde toekomstige
geprognosticeerde groei-ontwikkeling (nog te realiseren
groei). Om te komen tot een zo betrouwbaar mogelijke
uitspraak over de toekomstige groei, wordt zoveel
mogelijk uitgegaan van historische gegevens. Het maken
van opbrengstprognoses geschiedt steeds in nauwe
samenwerking met onafhankelijke deskundigen.

Valuta en koersen

De valuta en koersen waartegen de verkopen van het hout
plaatsvinden zijn van invloed op de opbrengsten. Het
overgrote deel van de kosten en opbrengsten luidt in
Amerikaanse dollars.

Grondslagen waardering en resultaatbepaling

Vaststellen intrinsieke waarde

De directie van FIAM N.V. stelt ultimo elke maand de
intrinsieke waarde per aandeel vast in Euro’s. De
intrinsieke waarde per aandeel wordt berekend door de
totale waarde van de beleggingen vermeerderd met de
openstaande vorderingen en verminderd met openstaande
schulden, te delen door het aantal uitstaande aandelen.
Bij de vaststelling van de intrinsieke waarde zal rekening
worden gehouden met vooruitbetaalde kosten en
gemaakte nog niet betaalde kosten. Het koppelen van een
waarde aan de opstanden dient door controle te worden

afgezekerd. Het beheersplan en het monitoringsysteem
geven inzicht in de waarde en kunnen als zodanig als
uitgangspunt gelden.

Als een intrinsieke waardeberekening uitmondt in
een klacht, wordt deze afgehandeld volgens de
geldende klachtenprocedure van de Beheerder.
Eventueel gedupeerde beleggers, voor zover bekend bij
de Beheerder, zullen volledig gecompenseerd worden
voor zover het een afwijking betreft van meer dan 1 %
ten opzichte van de juiste intrinsieke waarde. Vanaf
Ijuli 2007 bestaat een dergelijk recht tot
schadeloosstelling slechts indien het te vergoeden
bedrag ten minste 100 Euro bedraagt. De kosten
hiervan zijn voor rekening van de Beheerder, tenzij
de Beleggingsinstelling (ten onrechte) voordeel heeft
gehad bij deze situatie. Dan verhaalt de Beheerder de
schade op de Beleggingsinstelling tot het bedrag van
het genoten voordeel.

De opschorting van de berekening van de intrinsieke
waarde kan gebeuren in onder meer de volgende
situaties:

 gedurende een periode waarin een belangrijke
effectenbeurs of een andere markt waarop een
aanzienlijk deel van de beleggingen van de
Beleggingsinstelling genoteerd staat of regelmatig
verhandeld wordt, gesloten is, met uitzondering van de
gebruikelijke sluitingsdagen, of gedurende een
periode waarin de handel beperkt is of geschorst is;

 wanneer de politieke, economische, militaire,
monetaire of sociale toestand of enig geval van
overmacht dat zich buiten de verantwoordelijkheid
of de wil van de Beleggingsinstelling dan wel de
Beheerder voordoet, het onmogelijk maakt een
belangrijk deel van de beleggingen te waarderen of
hierover op een redelijk en normale wijze te
beschikken, zonder de aandeelhouders schade toe te
brengen;

 tijdens het uitvallen van communicatiesystemen die
normaal gebruikt worden om de prijs of waarde van
de beleggingen van de Beleggingsinstelling te
bepalen of de gangbare prijzen op welke markt of
beurs dan ook te bepalen;

 wanneer beperkingen inzake deviezen- of
kapitaaltransacties de uitvoering van de
transacties voor rekening van de
Beleggingsinstelling verhinderen of wanneer de
aan- en verkopen van beleggingen niet tegen
normale wisselkoersen kunnen plaatsvinden;

 wanneer om wat voor reden dan ook de prijzen en
waarden van beleggingen van de
Beleggingsinstelling niet onmiddellijk nauwkeurig
kunnen worden vastgesteld;
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 vanaf de bijeenroeping van een vergadering met het
oog op ontbinding of fusie van de
Beleggingsinstelling;

 in alle gevallen waarin de Beheerder door middel van
een gemotiveerd besluit een dergelijke schorsing
nodig acht om het algemeen belang van de
betrokken aandeelhouders te beschermen.

Algemeen

Waarderingsgrondslagen

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd op basis van reële
waarde.

Immateriële vaste activa

De hieronder begrepen oprichtingskosten worden
tijdsevenredig in drie jaar afgeschreven.

Beleggingen

- Beursgenoteerde beleggingen worden gewaardeerd
tegen de laatst gedane koers op balansdatum, of bij
afwezigheid van een zodanige koers, de meest recente
biedkoers.

- Directe beleggingen in duurzame bosbouw worden
gewaardeerd tegen benaderde marktwaarde per
balansdatum. Deze waarde is gebaseerd op de contant
gemaakte toekomstige opbrengsten van de opstanden
onder aftrek van de contant gemaakte
geprognosticeerde nog te maken kosten.

- De aankoopkosten van de beleggingen worden
opgenomen in de kostprijs en zijn derhalve
meegeactiveerd.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva worden gewaardeerd op
nominale waarde. Voor zover noodzakelijk zijn
voorzieningen voor oninbaarheid getroffen.

Koersverschillen

Zowel gerealiseerde als niet-gerealiseerde koersverschillen
betrekking hebbende op beleggingen worden rechtstreeks
in de koersverschillenreserve opgenomen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald door de baten en lasten toe te
rekenen aan de periode waarop zij betrekking hebben
Het resultaat van FIAM N.V. in een verslagperiode is
steeds het verschil tussen het fondsvermogen aan het begin
en het einde van de verslagperiode, gecorrigeerd voor toe-
en uittredingen, dividenduitkeringen en de mutatie van de
koersverschillenreserve.

Opbrengsten uit beleggingen

De netto contante dividenden met inbegrip van de terug te
ontvangen bronbelasting worden als opbrengst genomen
op het moment van toekenning. Bij stockdividenden wordt
de fiscale waarde als opbrengst genomen.

Voor de waardering van niet beursgenoteerde
beleggingen kan onderscheid worden gemaakt tussen
plantages en concessies.

Plantages

Plantages omvatten grond, grondverbetering, bomen,
vergunningen, infrastructuur en hieraan gerelateerde
investeringen. Het geheel van deze investeringen wordt
gewaardeerd tegen de benaderde marktwaarde. Deze
waarde is gebaseerd op de contant gemaakte
geprognosticeerde toekomstige opbrengsten van de
opstanden onder aftrek van de contant gemaakte
geprognosticeerde nog te maken kosten. Bij de bepaling
van de contant te maken toekomstige opbrengsten wordt
het te realiseren volume hout benaderd aan de hand van
een model dat de verwachte groei van de boomopstanden
simuleert aan de hand van de staande voorraad bomen,
groeiverwachtingen, uitkapverliezen, opbrengsten per
boom etc. Dit model is per project gebaseerd op het
bosbouwkundige model dat wordt gehanteerd bij het
beheer van de opstanden.

Voor de bepaling van de toekomstige opbrengstwaarde
van het hout wordt uitgegaan van de verwachte
toekomstige houtprijs, die wordt gebaseerd op de huidige
wisselkoers en huidige wereldmarktprijzen voor hout met
een jaarlijkse stijging van maximaal 3%. Hierbij wordt
rekening gehouden met te maken kap-, vervoers- en
verkoopkosten en lokale belastingen. Voor de
toekomstige te maken kosten wordt uitgegaan van de
verwachtingen uit het bosbouwkundige model, verhoogd
met een jaarlijkse inflatie afhankelijk van het betreffende
land.

Voor de bepaling van de benaderde marktwaarde van
plantages worden de geprognosticeerde toekomstige
opbrengsten en kosten contant gemaakt tegen de
geldende interne rendementen die aan dergelijke
projecten worden gesteld. Deze percentages bedragen
minimaal 10% en variëren per land en project,
afhankelijk van de risicograad en looptijd van het
project.

Concessies

Concessies worden eveneens gewaardeerd tegen de
benaderde marktwaarde. Deze benaderde marktwaarde
wordt bepaald overeenkomstig hetgeen vermeld bij
plantages. Gelet op het ontbreken van een gedetailleerd
monitoringsysteem bij concessies, wordt voor de
bepaling van de benaderde marktwaarde bij concessies
ten opzichte van plantages echter een meer algemeen
cashflow model gehanteerd.
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Hierbij wordt rekening gehouden met verwachtingen uit
het beheersplan omtrent de houtproductie gedurende de
concessie periode. Bij de inschattingen omtrent de
toekomstige houtproductie wordt rekening gehouden met
de maximaal toegestane uitkap bij inachtneming van de
vereisten voor certificering die samenhangen met het
regeneratievermogen. De verwachtingen uit het
beheersplan worden periodiek aangepast op basis van
werkelijke ontwikkelingen.

Bij verwachte verlenging op de einddatum van de
concessie wordt rekening gehouden met de financiële
condities die van toepassing zullen zijn bij de verlenging
van de concessie. Hierbij wordt rekening gehouden met
aanpassingen van de jaarlijks af te dragen concessiefee.

Kosten en vergoedingen

De directie van FIAM N.V. ontvangt voor de door haar
verrichte werkzaamheden een vaste beloning van 0,25 %
per kwartaal, te berekenen over het eigen vermogen van
de vennootschap aan het eind van elk kwartaal.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering gehouden op 15
december 2008 hebben de aandeelhouder ingestemd met
het voorstel de beheervergoeding voor het jaar 2009 voor
Silvam Beheer B.V. vast te stellen op € 120.000 aangevuld
met een variabele vergoeding groot 8% van het in het jaar
2009 behaalde netto resultaat van Fiam N.V.

Het voorstel geldt in beginsel ook voor de jaren 2010 en verder
te continueren

Tijdens de zelfde vergadering hebben de aandeelhouders
ingestemd met het voorstel de beheervergoeding voor Silvam
Beheer B.V. voor het jaar 2008 vast te stellen op de
daadwerkelijk gemaakte kosten tot een maximum van EUR
175.000.

De Raad van Commissarissen, indien ingesteld, ontvangt
een honorarium voor kosten van maximaal EUR 5.000,-
per jaar per persoon, voor zover wettelijk vereist
vermeerderd met BTW. Alle vergoedingen zijn inclusief
onkostenvergoeding. Deze vergoedingen worden
rechtstreeks ten laste van het jaarresultaat van FIAM
N.V. gebracht. Indien een commissaris in dienst is van
een aan FIAM N.V. gelieerde partij, ontvangt deze geen
vergoeding.

De kosten van notaris, accountant en fiscaal adviseur in
verband met het oprichten van de vennootschap, de
kosten van aanvraag van de vergunning van De
Nederlandsche Bank N.V., de kosten van het drukken
van aandeelbewijzen en van dit prospectus, alsmede de
promotiekosten in verband met introductie bedroegen in
totaal EUR 90.756,-. Deze kosten i.v.m. oprichting zijn
geactiveerd en worden afgeschreven in drie jaar (2000
t/m 2002).

Verder draagt FIAM N.V. de kosten van het houden van
Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders, kosten
verbonden aan de publicatie van jaarverslagen en
halfjaarberichten, kosten accountantscontrole en toezicht
door De Nederlandsche Bank N.V. en kosten voor
eventuele juridische en fiscale adviezen voor zover deze
uitsluitend betrekking hebben op FIAM N.V.. De voor
rekening van FIAM N.V. komende kosten van de
accountantscontrole worden ingeschat op een vast bedrag
van EUR 11.345,- per jaar plus EUR 6.807,- per jaar
per fonds voor gemene rekening waarin door FIAM N.V.
wordt belegd.

Ten behoeve van marketing, productontwikkeling,
alsmede onderzoek naar nieuwe beleggingsmogelijk-
heden, in de ruimste zin des woords, zullen separate
voorzieningen worden getroffen. Middels een vaste
verdeelsleutel van 70- 20-10 bedraagt hiervoor de
maximale uitgave per jaar 1% van de waarde van het
eigen vermogen van FIAM N.V. en zal worden
gepubliceerd in samenhang met de bekendmaking van de
halfjaar- en jaarcijfers. In het (half)jaarbericht zal tevens
melding worden gemaakt van welke vennootschappen
door FIAM N.V. eventuele bosbouwkundige expertise is
ingehuurd, alsmede welke kosten hiervoor in rekening
zijn gebracht.

Voor beheer en bewaring van het besloten fondsen voor
gemene rekening zal 0,25% per maand in rekening
worden gebracht, te berekenen over het fondsvermogen
aan het eind van elke maand. Tevens komen de kosten
van accountantscontrole, kosten van de vergadering van
participanten, kosten voor administratie en kosten van
externe adviseurs (bijvoorbeeld het inhuren van
bosbouwkundige expertise voor de actualisering van
modellen en het ontwikkelen van nieuwe modellen voor
projecten) ten laste van de fondsen voor gemene
rekening.
De (half)jaarberichten van de fondsen voor gemene
rekening maken integraal onderdeel uit van het
(half)jaarverslag van FIAM N.V..
Afgifte van participaties van deze fondsen voor gemene
rekening vindt plaats tegen intrinsieke waarde, verhoogd
met maximaal 3%, hetgeen ten goede komt aan de
beheerder van het fonds voor gemene rekening. Bij
inname van participaties door de fondsen voor gemene
rekening worden geen kosten in rekening gebracht.

Uitgifte, inkoop en overdracht van aandelen

Uitgifte van aandelen kan eens per maand plaatsvinden
en wel op de laatste beursdag van de maand. De
afgifteprijs per aandeel is gelijk aan de intrinsieke
waarde verhoogd met maximaal 1,5%. De vennootschap
is niet verplicht aandelen uit te geven. Elke laatste
beursdag van de maand wordt de intrinsieke waarde per
aandeel bepaald.
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FIAM N.V. heeft geen inkoopverplichting van de
aandelen. Van de opbrengsten uit beleggingen zal een
deel worden gereserveerd teneinde (beperkte) inkoop van
haar aandelen mogelijk te maken. Inkoop van aandelen
zal plaatsvinden tegen de laatst bekende intrinsieke
waarde, verminderd met maximaal 0,5 %. Indien een
aandeelhouder de intentie aangeeft zijn aandelen te
willen verkopen, wordt deze verkoopintentie en het
tijdstip van berichtgeving vastgelegd. Dit tijdstip is het
criterium voor bepaling van de prioriteit van inkoop van
de aandelen.

De overdracht van aandelen FIAM N.V. aan een derde
behoeft, wil deze geldig zijn, vooraf de goedkeuring van de
directie van FIAM N.V. Een intentie tot overdracht dient
bij FIAM N.V. schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
FIAM N.V. dient, aan de hand van de daarvoor geldende
wettelijke bepalingen, de identiteit van diegene aan wie de
aandelen worden overgedragen op voorhand vast te stellen
en te registreren.
Maandelijks wordt de intrinsieke waarde van de aandelen
FIAM N.V. gepubliceerd op de internetsite van FIAM
N.V. (www.fiam.nl).

Dividendbeleid

Het streven is een zo groot mogelijk deel van het
gerealiseerde resultaat in de vorm van dividend uit te
keren, rekening houdend met de benodigde middelen voor
een verantwoord beheer van het fonds.

Verslaglegging

Een jaarverslag zal worden gepubliceerd over het
boekjaar, dat loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Binnen vier maanden na afloop van het boekjaar zal dit
jaarverslag verschijnen. Gelijktijdig met de
openbaarmaking van het jaarverslag, zal een afschrift van
deze stukken worden gezonden aan De Nederlandsche
Bank N.V. Het jaarverslag wordt gedeponeerd ten
kantore van het Handelsregister te Amsterdam. De
jaarrekening wordt gecontroleerd door de accountant.
Daarnaast verschijnt er binnen twee maanden na afloop
van de eerste helft van het boekjaar een halfjaarverslag,
alsmede tussentijdse berichten indien ontwikkelingen
binnen of buiten de vennootschap hiertoe naar het
oordeel van de directie aanleiding geven. Jaarverslagen
of afschriften hiervan en de halfjaarcijfers zullen ter
inzage liggen en kosteloos voor de deelnemers te
verkrijgen zijn ten kantore van de vennootschap.
Verschijning van het jaarverslag, respectievelijk het
halfjaarverslag zal worden bekend gemaakt door middel
van een advertentie in een landelijk verspreid Nederlands
dagblad.
Het laatst gepubliceerde jaarverslag wordt geacht
integraal onderdeel uit te maken van het prospectus van
FIAM N.V.

Juridische structuur

Aandelenkapitaal
Eigen vermogen en kapitalisatie
Het maatschappelijk kapitaal van FIAM N.V. per 2 juni
1999 bedraagt NLG 2.500.000,- (EUR 1.134.451,-)
nominaal verdeeld in 100 prioriteitsaandelen en
2.499.900 gewone aandelen, alle van nominaal NLG 1,-
(EUR 0,45). Bij oprichting dd 2 juni 1999 is in eerste
instantie geplaatst en volgestort 100 prioriteitsaandelen
en 100.000 gewone aandelen en bedroeg het eigen
vermogen NLG 500.000,- (EUR 226.890,-) verdeeld in
100 prioriteitsaandelen en 499.900 gewone aandelen. De
prioriteitsaandelen luiden op naam; de gewone aandelen
luiden ter keuze van de aandeelhouder op naam of aan
toonder. De aan de aandelen verbonden rechten nemen
een aanvang op datum van storting. De aandelen aan
toonder zijn belichaamd in een bewijs voorzien van een
dividendblad, bestaande uit talon en afzonderlijke
dividendbewijzen, alle dragende dezelfde aanduiding als
het bewijs waarbij zij behoren (K-stukken).

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van FIAM N.V. bestaat uit:
De heer Dr. Ir. K.D. van der Mast
De heer Ir. M. Ververs
De heer Drs. Ir. J. Vrij

Directie

De directie van FIAM N.V. wordt gevormd door de
beheerder Silvam Beheer B.V. Silvam Beheer B.V. is op
26 mei 1999 opgericht, statutair gevestigd te Naarden en
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer
32073619.
De verklaring van geen bezwaar werd verkregen onder
nummer BV 1017883. Het kantooradres van Silvam
Beheer B.V. is Softwareweg 9-H, 3821 BN Amersfoort.
De directie voor FIAM N.V. wordt vanuit Silvam Beheer
B.V. gevormd door de heren E.G. te Duits en Drs. J.A.M.
Vriend MiF.

Aan de Beheerder is door de AFM een vergunning
verleend om als beheerder van beleggingsinstellingen op
grond van artikel 2:65 van de Wet financieel toezicht (Wft)
op te treden.

Daarnaast is Silvam Beheer BV de beheerder c.q.
directievoerder van een andere beleggingsinstellingen die
niet geregistreerd het bij de AFM. Het betreft het
beleggingsfonds Strong Buy Selection Fund, een
beleggingsfonds dat opereert onder de Vrjstellingsregeling
Wft.

Stichting Prioriteit FIAM

De prioriteitsaandelen worden gehouden door Stichting
Prioriteit FIAM.
Stichting Prioriteit FIAM is op 29 juli 1998 opgericht,
statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het
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Handelsregister onder nummer 33305233.Als bestuurders
van deze stichting fungeren de heren: A.G. Kamerman,
G.J.H. Kerstholt en de heer Drs. J.A.M. Vriend MiF. De
Stichting heeft de bevoegdheid om een bindende
voordracht op te maken voor de benoeming van
directeuren en commissarissen. Het bindende karakter
van deze voordracht kan, onder voorwaarden, door de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden
ontnomen (zie statuten art. 14, lid 3). De leden van de
Raad van Advies worden benoemd, geschorst en
ontslagen door de Stichting. Tevens wordt de voorzitter
van de Algemene Vergadering van aandeelhouders
aangewezen door de Stichting Prioriteit FIAM.

Fiscale aspecten

Hetgeen vermeld staat onder “Fiscale aspecten” geeft de
mening van onze fiscale adviseur weer, die deze mening
gebaseerd heeft op de huidige stand van wetgeving en
jurisprudentie. Ondanks het feit dat de grootst mogelijke
zorgvuldigheid is betracht bij het opzetten van FIAM
N.V. raden wij potentiële beleggers aan om, mede in
verband met hun specifieke omstandigheden, hun eigen
fiscale adviseur te raadplegen.

Nederlandse vennootschapsbelasting

FIAM N.V. is op grond van artikel 2, lid 1, letter a Wet
op de vennootschapsbelasting 1969 onder worpen aan de
Nederlandse vennootschapsbelasting. Bij het bepalen van
het belastbare bedrag komen kosten, zoals kosten van
beheer en kapitaalsbelasting, in mindering op de
inkomsten. Doelstelling van FIAM N.V. is om in 2002 te
komen tot de status van fiscale beleggingsinstelling (FBI).
Hiervoor dient het belang van een grote belegger kleiner
dan 25% te zijn. Momenteel is nog sprake van een grote
belegger die meer dan 25% van de aandelen FIAM N.V.
houdt

Nederlandse inkomstenbelasting

Voor particuliere aandeelhouders die voor de inkomsten-
belasting in Nederland belastingplichtig zijn, is een
belegging in FIAM NV belast volgens de regels van Box 3.
Dit betekent dat jaarlijks een forfaitair rendement van 4%
van de (gemiddelde) waarde van de beleggingen tot het
belastbare inkomen wordt gerekend. Dit “forfaitaire”
inkomen is belastbaar tegen een tarief van 30%
inkomstenbelasting. Indien de aandelen behoren of geacht
worden te behoren tot het ondernemersvermogen van
particuliere aandeelhouders of tot een zogenaamd
aanmerkelijk belang, geldt een andere fiscale behandeling.
In Nederland gevestigde vennootschappen dienen het aan
hen toe te rekenen deel van het netto inkomen, inclusief
vermogenswinsten, in hun belaste winst op te nemen. Dit
omvat ook het netto inkomen en de vermogenswinsten
gerealiseerd op de beleggingen in het besloten fonds
waarin zij deelnemen, ongeacht of dit inkomen en deze
vermogenswinsten door de besloten fondsen worden

uitgekeerd. Bij het bepalen van het belastbare bedrag
komen kosten, zoals kosten en vergoedingen van beheer,
alsmede kapitaalsbelasting, in mindering op de
inkomsten.

Administratieve organisatie en interne Controle

De Beheerder heeft een beschrijving opgesteld t.a.v. de
administratieve organisatie en interne controle. In deze
beschrijving zijn de taken, bevoegdheden en de eisen, die
onder meer vanuit wet- en regelgeving aan de
administratieve organisatie en interne controle gesteld
worden, beschreven. In de “administratieve organisatie en
interne controle” wordt de nodige functiescheiding
gewaarborgd en is vastgelegd dat de dagelijkse leiding bij
de Beheerder berust bij minimaal twee van haar
directieleden.

Gedragscode

Teneinde de (indruk van) vermenging van zakelijke en privé
belangen te voorkomen heeft de Beheerder een
gedragscode opgesteld. Het doel van deze gedragscode is
het waarborgen en handhaven van de in tegri te i t en
goede naam van de Beheerder en de
Beleggingsinstelling, om zodoende het vertrouwen van
haar opdrachtgevers, belanghebbenden, aandeelhouders en
derden in de Beheerder en de Beleggingsinstelling te
bevorderen. Deze gedragscode geeft aan wat er t.a.v. de
insiders verwacht wordt, hoe daar over gerapporteerd moet
worden en wat er gebeurt bij overtreding..

Daarnaast zal de Raad van Commissarissen van FIAM
N.V. in haar toezicht op het door de Beheerder
gevoerde beleid aandacht besteden aan de wijze waarop
de Beheerder omgaat met de toepassing van de
gedragscode.

Stembeleid

De Beleggingsinstelling zal in overeenstemming met het
beleggingsbeleid actief gebruik maken van haar
stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen indien het
een belang houdt van ten minste 5% in het
aandelenkapitaal van een onderneming, hetzij alleen
hetzij gezamenlijk met andere beleggingsinstellingen.

Financiële bijsluiter

Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld. Vraag
er om en lees hem voor u gaat beleggen. De financiële
bijsluiter is een door de Beleggingsinstelling voor een
afnemer ter beschikking. te houden document waarin
met betrekking tot een beleggingsproduct informatie
wordt gegeven over de essentiële kenmerken van het
desbetreffende product. Een financiële bijsluiter is een
document van een onder toezicht staande financiële
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onderneming met als doel afnemers in staat te stellen om een
financieel product te kunnen beoordelen. De financiële
bijsluiter voor beleggingsinstellingen is geheel gebaseerd op
het Europese model 'vereenvoudigd prospectus'. In de
financiële bijsluiter wordt het rendement van de
Beleggingsinstelling beschreven voor zover de
oprichtingsdatum van de Beleggingsinstelling dit toelaat.
De financiële bijsluiter wordt actueel gehouden. De
financiële bijsluiter van FIAM NV is beschikbaar op de
website van de Beleggingsinstelling www.fiam.nl en kan
opgevraagd worden bij de Beheerder.

Overige gegevens

Wijziging van de voorwaarden van FIAM N.V. waardoor
rechten of zekerheden van de aandeelhouders worden
verminderd of lasten aan hen worden opgelegd, wordt
eerst van kracht drie maanden na de goedkeuring van de
wijziging als bedoeld in Artikel 14, Besluit toezicht
beleggingsinstellingen. Bovendien wordt dit meegedeeld
in een landelijk verspreid dagblad.

Aan- en verkoop van participaties van fondsen voor
gemene rekening en transacties met gelieerde partijen
geschieden "at arms length" condities. Elk gewoon
aandeel van FIAM N.V. geeft recht op een evenredig
aandeel in het vermogen van de vennootschap voor zover
dit aan de aandeelhouders toekomt.

Oproeping voor de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders geschiedt tenminste vijftien dagen voor
aanvang van de vergadering, en zal worden gepubliceerd
in een landelijk verspreid dagblad.

Ingevolge het Besluit toezicht beleggingsinstellingen
maakt FIAM NV de volgende melding van de volgende
grote beleggers: Stichting Prioriteit FIAM (100
prioriteitsaandelen) en de heer M. Ververs (9 000 gewone
aandelen)
Voor aanvullende en actuele informatie over de grote
beleggers wordt verwezen naar het halfjaarverslag en de
jaarrekening. De statuten van de beheerder en de
bewaarder van fondsen voor gemene rekening alsmede de
Voorwaarden voor Beheer en Bewaring zijn tegen
kostprijs te verkrijgen bij FIAM N.V.

Voor zover aan de directie van FIAM N.V. redelijkerwijs
bekend had kunnen zijn, zijn de in dit prospectus
opgenomen gegevens in overeenstemming met de
werkelijkheid.
Geen gegevens zijn weggelaten waarvan melding de
strekking van dit prospectus zou wijzigen.

Amersfoort, 1 januari 2009
FIAM N.V.

http://www.fiam.nl/
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Statuten FIAM N.V.

Naam. Zetel.
Artikel 1.
De vennootschap draagt de naam: FIAM N.V.
Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.
Artikel 2.
2.1. De vennootschap heeft ten doel het beleggen van haar vermogen,

alles met dien verstande dat het vermogen van de vennootschap
zodanig belegd wordt dat de risico's daarvan worden gespreid
teneinde de aandeel-houders van de vennootschap in de
opbrengst te doen delen.

2.2. De vennootschap is bevoegd tot het verrichten van al hetgeen
dat met de hiervoor omschreven doeleinden verband houdt of
daaraan bevorderlijk kan zijn.

Kapitaal.
Artikel 3.
3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee

miljoen vijfhonderdduizend gulden (NLG 2.500.000,--), verdeeld
in:
-honderd (100) prioriteitsaandelen met een nominale waarde van
een gulden (NLG 1,--) elk;
-twee miljoen vierhonderdnegenennegentigduizend negenhonderd
(2.499.900) gewone aandelen met een nominale waarde van een
gulden (NLG 1,--) elk.

3.2. Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen en
aandeelhouders, zijn daaronder zowel de prioriteitsaandelen als
de gewone aandelen, respectievelijk zowel de houder van de
prioriteitsaandelen als de houders van gewone aandelen begrepen,
tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

Aandelen.
Artikel 4.
4.1. De prioriteitsaandelen luiden op naam. De gewone aandelen

luiden ter keuze van de houder, hetzij op naam, hetzij aan
toonder.
Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen afgegeven.
De aandeelhouder, die tenaamstelling van een gewoon aandeel
aan toonder of aantoonderstelling van een gewoon aandeel op
naam verlangt, doet aan de directie een schriftelijk verzoek
daartoe.
De tenaamstelling van een gewoon aandeel aan toonder vindt
eerst plaats na overlegging en onder gelijktijdige intrekking van
het desbetreffende aandeelbewijs. Voor de tenaamstelling
en voor de aantoonderstelling worden door de vennootschap geen
kosten in rekening gebracht.

4.2. De aandelen zijn op een door de directie te bepalen wijze
genummerd.

4.3. Behoort een aandeel op naam of een beperkt recht daarop tot een
gemeenschap, dan kunnen de deelgenoten zich tegenover de
vennootschap slechts doen vertegenwoordigen door een of meer
door hen schriftelijk daartoe aangewezen personen. De
gezamenlijke deelgenoten kunnen daarbij bepalen dat, indien een
deelgenoot dat verlangt, een zodanig aantal stemmen
overeenkomstig zijn aanwijzing zal worden uitgebracht als
overeenkomt met het gedeelte waartoe hij is gerechtigd.

4.4. De vennootschap kan niet haar medewerking verlenen aan het
uitgeven van certificaten van aandelen in de vennootschap.

Register.
Artikel 5.
5.1. De directie houdt met betrekking tot de houders van aandelen op

naam een register aan of doet een zodanig register aanhouden,
waarin zodanige inschrijvingen en aantekeningen geschieden,

waarvan zodanige uittreksels worden afgegeven en dat zodanig en
voor diegenen ter inzage ligt als door de wet is voorgeschreven.

5.2. Iedere houder, vruchtgebruiker en pandhouder van een aandeel op
naam is verplicht aan de directie zijn adres en iedere wijziging
daarin schriftelijk op te geven.

5.3. De directie verstrekt aan een aandeelhouder, een
vruchtgebruiker of een pandhouder op diens verzoek kosteloos
een niet verhandelbaar uittreksel uit het register met betrekking
tot zijn recht op een aandeel op naam.

Aandeelbewijzen.
Artikel 6.
6.1. De bewijzen van aandeel worden eigenhandig of bij facsimile

getekend door een directeur.
6.2. Een aandeelhouder kan verlangen dat aan hem voor meerdere

aandelen één aandeelbewijs wordt afgegeven; de directie bepaalt
het aantal aandelen dat voor afgifte van een dergelijk
gecombineerd aandeelbewijs in aanmerking komt.
Op verzoek van de houder kan een gecombineerd aandeelbewijs
worden gesplitst in enkelvoudige aandeelbewijzen of in meerdere
gecombineerde aandeelbewijzen, dit laatste echter mits dit
geschiedt in getallen aandelen, waarvoor de directie heeft
vastgesteld dat zij voor afgifte van een gecombineerd
aandeelbewijs in aanmerking komen.
Voor de afgifte en splitsing van gecombineerde aandeelbewijzen
worden door de vennootschap geen kosten in rekening gebracht.

6.3. De bewijzen van gewone aandelen aan toonder zijn voorzien van
een dividendblad, bestaande uit een talon en afzonderlijke
dividendbewijzen, alle dragende dezelfde aanduiding als het
aandeelbewijs waarbij zij behoren (K-stukken).
In afwijking van het in de vorige zin bepaalde is de directie,
onder voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders
van prioriteitsaandelen - hierna te noemen: de prioriteit - bevoegd
bewijzen van gewone aandelen aan toonder uit te geven, die zijn
voorzien van een dividendblad, niet bestaande uit een talon en
afzonderlijke dividendbewijzen (CF-stukken). De directie is
bevoegd alsdan regels te stellen met betrekking tot
aandeelbewijzen, als in de vorige zin bedoeld, en het omwisselen
van zodanige aandeelbewijzen in aandeelbewijzen, voorzien van
een dividendblad, bestaande uit een talon en afzonderlijke
dividendbewijzen en omgekeerd.
Voor zodanige omwisseling brengt de vennootschap geen kosten
in rekening.

6.4. De dividendbladen, niet bestaande uit een talon en afzonderlijke
dividendbewijzen, worden ten behoeve van de houders van de
aandelen, waarop zij betrekking hebben, afgegeven aan en dienen
voortdurend onder berusting te blijven van een bewaarder, die
overeenkomstig lid 5 van dit artikel wordt aangewezen.

6.5. Als bewaarder van dividendbladen, als bedoeld in lid 4, worden
door de directie aangewezen natuurlijke personen of
rechtspersonen, die in de uitoefening van hun bedrijf de
dividendbladen bewaren en die de bij hen in bewaring zijnde
dividendbladen doen administreren door een daartoe door de
directie aangewezen, van de vennootschap onafhankelijke
instelling.

6.6. Indien aandeelbewijzen of dividendbladen in het ongerede zijn
geraakt, kunnen daarvoor door de directie duplicaatbewijzen
worden uitgegeven, onder zodanige voorwaarden als de directie
daaraan zal verbinden.
Na uitgifte van deze stukken, welke het woord duplicaat zullen
dragen, zijn de oorspronkelijke stukken ten opzichte van de
vennootschap waardeloos.

6.7. De kosten verbonden aan de uitgifte van duplicaten kunnen ten
laste worden gebracht van de aandeelhouder die om die uitgifte
verzoekt.

Levering van aandelen.
Artikel 7.
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De levering van aandelen, de vestiging en overdracht van een recht
van vruchtgebruik en de vestiging van pandrecht op aandelen
geschieden met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2:86a
en 2:86b Burgerlijk Wetboek.

Overdracht prioriteitsaandelen.
Artikel 8.
8.1. Iedere overdracht van prioriteitsaandelen behoeft, wil deze geldig

zijn, de goedkeuring van de prioriteit.
8.2. De goedkeuring wordt verzocht bij aangetekende brief, gericht

aan de vennootschap, onder opgaaf van het aantal
prioriteitsaandelen, waaromtrent de beslissing wordt verzocht en
de naam van degene, aan wie de verzoeker het/de
prioriteitsaande(e)l(en) wil overdragen.

8.3. Op het verzoek moet binnen drie maanden worden beslist. Indien
binnen deze termijn geen beslissing bij aangetekende brief ter
kennis van de verzoeker is gebracht, wordt het verzoek geacht te
zijn ingewilligd.

8.4. Een afwijzing van het verzoek wordt als een goedkeuring
aangemerkt, indien de prioriteit niet gelijktijdig aan de verzoeker
opgaaf doet van één of meer gegadigden - hetzij een houder van
een of meer andere prioriteitsaandelen, hetzij derden, hetzij de
vennootschap zelf - die bereid is / zijn al de prioriteitsaandelen,
waarop het verzoek betrekking heeft tegen contante betaling te
kopen.

Uitgifte van aandelen.
Artikel 9.
9.1. De algemene vergadering van aandeelhouders - hierna te noemen:

de algemene vergadering - besluit tot uitgifte van aandelen -
indien en zolang deze is ingesteld - onder goedkeuring van de
raad van commissarissen. De algemene vergadering kan - indien
en zolang deze is ingesteld - onder goedkeuring van de raad van
commissarissen de directie aanwijzen als het tot uitgifte bevoegde
orgaan; zolang de directie tot uitgifte bevoegd is, kan de
algemene vergadering niet tot uitgifte besluiten.

9.2. De algemene vergadering casu quo de directie stelt de koers en de
verdere voorwaarden van uitgifte vast - indien en zolang deze is
ingesteld - onder goedkeuring van de raad van commissarissen,
met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten
bepaalde.
Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, tenzij
sprake is van een emissiekorting als bedoeld in artikel 2:80, lid 2
Burgerlijk Wetboek. Uitgifte van prioriteitsaandelen vindt steeds
a pari plaats.

9.3. Indien de directie wordt aangewezen als bevoegd om tot uitgifte
van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald
hoeveel en welke soort aandelen mogen worden uitgegeven. Bij
een dergelijke aanwijzing wordt tevens de duur van de
aanwijzing, welke ten hoogste vijf jaren kan bedragen,
vastgesteld. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf
jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is
bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

9.4. Voor de geldigheid van een besluit van de algemene vergadering
tot uitgifte of tot aanwijzing van de directie, als hiervoor bedoeld,
is behalve - indien en zolang deze is ingesteld - de goedkeuring
van de raad van commissarissen, vereist een voorafgaand of
gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van
aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten de uitgifte afbreuk
doet.

9.5. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 is van overeenkomstige
toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van
aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van
aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot
het nemen van aandelen uitoefent.

9.6. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 2:86 Burgerlijk
Wetboek.

9.7. De directie legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene
vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de directie, als
hiervoor bedoeld, een volledige tekst daarvan neer bij het
handelsregister.

9.8. De directie doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen
hiervan opgave aan het handelsregister, met vermelding van
aantal en soort.

9.9. Het bepaalde in de vorige leden is van overeenkomstige
toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van
aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van
aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot
het nemen van aandelen uitoefent.

Storting op aandelen.
Artikel 10.
10.1.Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.
10.2.Storting moet in geld geschieden voorzover niet een andere

inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts
met toestemming van de vennootschap geschieden.
Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan
voor het bedrag, waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in
Nederlands geld kan worden omgewisseld op de dag van
storting.
Inbreng anders dan in geld moet onverwijld geschieden na het
nemen van het aandeel.

Bezwarende rechtshandelingen.
Artikel 11.
De directie is zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene
vergadering doch - indien en zolang deze is ingesteld - met
goedkeuring van de raad van commissarissen, bevoegd
rechtshandelingen te verrichten:
 in verband met het nemen van aandelen, waarbij bijzondere

verplichtingen op de vennootschap worden gelegd;
 rakende het verkrijgen van aandelen op andere voet dan waarop

de deelneming in de vennootschap voor het publiek wordt
opengesteld;

 betreffende de inbreng op aandelen anders dan in geld.

Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.
Artikel 12.
12.1.De directie kan met machtiging van de algemene vergadering de

vennootschap een zodanig aantal volgestorte aandelen in haar
eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen, dat het
nominale bedrag van de te verkrijgen en van de reeds door de
vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden
aandelen in haar kapitaal niet meer dan een/tiende gedeelte van
het geplaatste kapitaal bedraagt en onverminderd het
daaromtrent overigens in de wet bepaalde.

12.2 Ten aanzien van vervreemding door de vennootschap van door
haar verkregen aandelen in haar eigen kapitaal is artikel 9 van
overeenkomstige toepassing.

Bestuur.
Artikel 13.
13.1.Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een

directie, onder toezicht van een raad van commissarissen, indien
en zolang deze is ingesteld.
Een rechtspersoon kan tot directeur worden benoemd.

13.2.De prioriteit stelt het aantal directeuren vast.

Benoeming, schorsing en ontslag.
Artikel 14.
14.1.Iedere directeur wordt benoemd door de algemene vergadering

uit een bindende voordracht van ten minste twee personen voor
iedere vacature, op te maken door de prioriteit. De directie zal de
prioriteit uitnodigen om binnen drie maanden na die uitnodiging
een zodanige voordracht op te maken.
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14.2.De algemene vergadering is vrij in de benoeming indien de
prioriteit niet of niet tijdig een voordracht heeft opgemaakt.

14.3.Een tijdig door de prioriteit opgemaakte voordracht is bindend.
De algemene vergadering kan echter aan de voordracht steeds
het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een
meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte
stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het
geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

14.4.De algemene vergadering kan een directeur te allen tijde
schorsen en ontslaan. Tot een schorsing of ontslag van een
directeur, anders dan op voorstel van de prioriteit, kan de
algemene vergadering slechts besluiten met een meerderheid van
tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen, welke
meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal
vertegenwoordigt. Ten aanzien van het nemen van een besluit tot
benoeming, schorsing of ontslag van een directeur is het
bepaalde in artikel 2:120, lid 3 Burgerlijk Wetboek, niet van
toepassing. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd
een directeur te schorsen.

14.5.Indien hetzij de algemene vergadering hetzij de raad van
commissarissen een directeur heeft geschorst, dient de algemene
vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te
besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving
van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een
besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal
worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste
worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag,
waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft
genomen.
Indien de algemene vergadering niet binnen de voor de
handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de
schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. Een geschorste
directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene
vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman
te doen bijstaan.

14.6.De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder
directeur worden onder goedkeuring van de prio riteit
vastgesteld door de algemene vergadering. Indien en zolang deze
is ingesteld, komt de in de vorige zin bedoelde bevoegdheid van
de algemene vergadering, toe aan de raad van commissarissen.

Vertegenwoordiging.
Artikel 15.
15.1.De directie vertegenwoordigt de vennootschap, voorzover uit de

wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot
vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk
handelende personen, hetzij twee directeuren, hetzij twee
procuratiehouders aan wie de bevoegdheid daartoe is toegekend,
hetzij een directeur tezamen met een procuratiehouder aan wie
de bevoegdheid daartoe is toegekend.

15.2.De vennootschap kan worden vertegenwoordigd door
procuratiehouders met inachtneming van eventuele beperkingen
aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid gesteld.

15.3.De directie kan functionarissen met algemene of beperkte
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner
vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de
begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door
de directie bepaald.

15.4.Ingeval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en
een directeur wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de
directeur of - indien en zolang deze is ingesteld - door een door
de raad van commissarissen aan te wijzen commissaris.

Ontstentenis of belet.
Artikel 16.
Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de
overblijvende directeuren of is de enig overblijvende directeur
tijdelijk met het bestuur belast.

Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of de enige
directeur is de persoon die de algemene vergadering daartoe heeft
aangewezen casu quo zal aanwijzen casu quo - indien en zolang deze
is ingesteld - de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur
belast; die persoon casu quo de raad van commissarissen is alsdan
bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen.
Ingeval van ontstentenis neemt de in de vorige alinea bedoelde
persoon casu quo de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de
nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen
treffen.

Goedkeuring van besluiten.
Artikel 17.
17.1.Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde

zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering
onderworpen de besluiten van de directie tot:

 uitgifte en verkrijging van schuldbrieven ten laste van de
vennootschap of ten laste van een commanditaire vennootschap
of vennootschap onder firma, waarvan de vennootschap volledig
aansprakelijk vennote is;

 aanvrage van notering of van intrekking van de notering van de
aandelen in de vennootschap en de onder de vorige zinsnede
bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs;

 het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap
een bankkrediet wordt verleend;

 het doen van een voorstel tot juridische fusie of juridische
splitsing;

 het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van
arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van
rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen leiden;

 een voorstel tot wijziging van de statuten;
 een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van

betaling.
17.2.Voorts zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering

onderworpen alle besluiten van de directie welke nauwkeurig
zijn omschreven in een besluit van de algemene vergadering en
aan de directie zijn meegedeeld.

17.3.De directie dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de
algemene vergadering betreffende de algemene lijnen van het te
volgen financiële, sociale en economische beleid.

17.4.Indien en zolang deze is ingesteld, komen de bevoegdheden van
de algemene vergadering, als bedoeld in de leden 1, 2 en 3 van
dit artikel, toe aan de raad van commissarissen.

17.5.Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tst
de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of
directeuren niet aan.

Raad van Commissarissen.
Artikel 18.
18.1.De algemene vergadering kan besluiten tot het instellen van een

raad van Commissarissen. De raad van commissarissen treedt in
functie met ingang van de dag van nederlegging van een
zodanig besluit bij het handelsregister.
Indien en zolang op grond van de in dit lid bepaalde een raad
van commissarissen is ingesteld, zijn op de raad van
commissarissen en zijn leden dit artikel en de artikelen 19, 20,
21 en 22 van toepassing, onverminderd het overigens in deze
statuten omtrent de raad van commissarissen en zijn leden
bepaalde.

18.2.De algemene vergadering kan besluiten tot het opheffen van de
op grond van het vorige lid ingestelde raad van commissarissen.
Het in de tweede volzin van het vorige lid bepaalde is van
overeenkomstige toepassing.

18.3.De prioriteit stelt het aantal leden van de raad van
commissarissen vast.
Een rechtspersoon kan niet tot commissaris worden benoemd.
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Benoeming raad van commissarissen.
Artikel 19.
19.1.De commissarissen worden benoemd door de algemene

vergadering uit een bindende voordracht van ten minste twee
personen voor iedere vacature, op te maken door de prioriteit. De
directie zal de prioriteit uitnodigen om binnen drie maanden na
die uitnodiging een zodanig voordracht op te maken.

19.2.De algemene vergadering is vrij in de benoeming indien de
prioriteit niet of niet tijdig een voordracht heeft opgemaakt.

19.3.Een tijdig door de prioriteit opgemaakte voordracht is bindend.
De algemene vergadering kan echter aan de voordracht steeds
het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een
meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte
stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het
geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.
Ten aanzien van het nemen van een besluit als bedoeld in dit lid,
is het bepaalde in artikel 2:120, lid 3 Burgerlijk Wetboek, niet
van toepassing.

19.4.Degene die de leeftijd van tweeënzeventig jaren heeft bereikt,
kan niet tot commissaris worden benoemd.

19.5.Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris worden
van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het
bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de
vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft
bekleedt, voorzover die van belang zijn in verband met de
vervulling van de taak van een commissaris.

19.6.Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als
commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen
bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de
aanduiding van de groep worden volstaan. De voordacht wordt
met redenen omkleed.

Schorsing en ontslag, aftreding.
Artikel 20.
20.1.De algemene vergadering kan een commissaris te allen tijde

schorsen en ontslaan. Tot een schorsing of ontslag van een
commissaris, anders dan op voorstel van de prioriteit, kan de
algemene vergadering slechts besluiten met een meerderheid van
tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen, welke
meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal
vertegenwoordigt.
Ten aanzien van het nemen van een besluit als bedoeld in dit lid,
is het bepaalde in artikel 2:120, lid 3 Burgerlijk Wetboek, niet
van toepassing.

20.2.Indien de algemene vergadering een commissaris heeft geschorst,
dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang
van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot
opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan
vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de
schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing
kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden,
ingaande op de dag, waarop de algemene vergadering het besluit
tot handhaving heeft genomen.
Indien de algemene vergadering niet binnen de voor de
handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de
schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. Een geschorste
commissaris wordt in de gelegenheid gesteld zich in de
algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een
raadsman te doen bijstaan.

20.3.Elke commissaris treedt uiterlijk af op de dag waarop de
jaarvergadering wordt gehouden in het boekjaar waarin hij de
leeftijd van tweeënzeventig jaar bereikt.

20.4.De commissarissen treden periodiek af volgens een door de
algemene vergadering vast te stellen rooster. Elke aldus
aftredende commissaris kan, zolang hij de leeftijdsgrens niet
heeft bereikt, worden herbenoemd. Wijziging van het hiervoor
bedoelde rooster kan niet met zich meebrengen dat een

commissaris tegen zijn wil defungeert voor het verstrijken van
de termijn waarvoor hij is benoemd.

20.5.Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van
commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig
samengesteld, evenwel wordt zo spoedig mogelijk een
definitieve voorziening getroffen.

Taken en bevoegdheden raad van commissarissen.
Artikel 21.
21.1.De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op

het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in
de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij
staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak
richten de commissarissen zich naar het belang van de
vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

21.2.De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor
de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen
noodzakelijke gegevens.

21.3.De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en
terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken en
bescheiden van de vennootschap in te zien. De raad van
commissarissen kan één of meer personen uit zijn midden of een
deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De
raad van commissarissen kan zich ook overigens door
deskundigen laten bijstaan.

Werkwijze en besluitvorming raad van commissarissen.
Artikel 22.
22.1.De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een

voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, die eerstgenoemde
bij diens afwezigheid vervangt. Hij benoemt al dan niet uit zijn
midden een secretaris en treft een regeling voor diens
vervanging.

22.2.Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend
voorzitter in een vergadering van de raad van commissarissen
wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.

22.3.De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer de
voorzitter, dan wel twee andere commissarissen, dan wel de
directie zulks nodig acht.

22.4.Van het verhandelde in de vergadering van de raad van
commissarissen worden notulen gehouden door de secretaris. De
notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende
vergadering van de raad van commissarissen vastgesteld en ten
blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

22.5.Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen
met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

22.6.De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen
geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de
commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd
is.

22.7.Een commissaris kan zich door een mede-commissaris bij
schriftelijke - daaronder begrepen telegrafisch, per telex of per
telecopier overgebrachte - volmacht doen vertegenwoordigen.
Een commissaris kan voor niet meer dan één mede-commissaris
als gevolmachtigde optreden.

22.8.De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering
besluiten nemen, mits dit schriftelijk, tele-grafisch, per telex of
per telecopier geschiedt en alle commissarissen zich voor het
desbetreffende voorstel uitspreken.Een dergelijk besluit wordt
aangetekend in het notulenregister van de raad van
commissarissen, dat door de secretaris van die raad wordt
gehouden; de bescheiden, waaruit van het nemen van een derge-
lijk besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

22.9.De raad van commissarissen vergadert tezamen met de directie
zo dikwijls de raad van commissarissen of de directie zulks
nodig acht.

22.10.Indien er slechts één commissaris is, heeft deze
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alle rechten en verplichtingen, bij de wet en bij deze statuten
toegekend en opgelegd door de raad van commissarissen en de
voorzitter van de raad van commissarissen.

Raad van advies.
Artikel 23.
23.1.De vennootschap heeft een raad van advies, bestaande uit twee

of meer leden.
23.2.De prioriteit stelt, met inachtneming van het in het vorig lid

bepaalde, het aantal leden van de raad van advies vast.

Benoeming raad van advies.
Artikel 24.
24.1.De leden van de raad van advies worden benoemd geschorst en

ontslagen door de prioriteit. De directie zal de prioriteit
uitnodigen om binnen drie maanden na het ontstaan van een
vacature een lid van de raad van advies te benoemen.

24.2.Degene die de leeftijd van tweeënzeventig jaren heeft bereikt,
kan niet tot lid van de raad van advies worden benoemd.
Elk lid van de raad van advies treedt uiterlijk af op de dag
waarop de jaarvergadering wordt gehouden in het boekjaar
waarin hij de leeftijd van tweeënzeventig jaar bereikt.

24.3.Bij een benoeming van een lid van de raad van advies wordt in
het jaarverslag betreffende het jaar waarin de benoeming heeft
plaatsgevonden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn
beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het
kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij
bekleedt of die hij heeft bekleed, voorzover die van belang zijn
in verband met de vervulling van zijn taak.

24.4.De benoeming wordt met redenen omkleed.
24.5.Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van advies

voordoet, geldt de raad als volledig samenge steld, evenwel
wordt zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen.

Bezoldiging leden raad van advies.
Artikel 25.
De bezoldiging en de verdere vergoedingen van ieder lid van de raad
van advies worden onder goedkeuring van de prioriteit vastgesteld
door de directie.

Taak en bevoegdheden raad van advies.
Artikel 26.
26.1.De raad van advies heeft tot taak vrijblijvend advies ter zake van

de voorgenomen beleggingen van de vennootschap en de
algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar
verbonden onderneming te verstrekken aan de directie. Bij de
vervulling van zijn taak richt de raad van advies zich naar het
belang van de vennootschap en de met haar verbonden
onderneming.

26.2.De directie verschaft de raad van advies tijdig de voor de
uitoefening van de taak van de raad van advies noodzakelijke
gegevens.

26.3.De raad van advies kan zich door deskundigen laten bijstaan.

Werkwijze en besluitvorming raad van advies.
Artikel 27.
27.1.De raad van advies benoemt uit zijn midden een voorzitter en

een plaatsvervangend voorzitter, die eerstgenoemde bij diens
afwezigheid vervangt. Hij benoemt al dan niet uit zijn midden
een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging.

27.2.Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend
voorzitter in een vergadering van de raad van advies wijst de
vergadering zelf een voorzitter aan.

27.3.De raad van advies vergadert telkenmale wanneer de voorzitter,
dan wel twee andere leden van de raad van advies, dan wel de
directie zulks nodig acht.

27.4.Alle besluiten van de raad van advies worden genomen met
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

27.5.De raad van advies kan in een vergadering alleen geldige
besluiten nemen, indien de meerderheid van de leden van de
raad van advies ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd
is.

27.6.Een lid van de raad van advies kan zich door een mede-lid bij
schriftelijke - daaronder begrepen telegrafisch, per telex of per
telecopier overgebrachte - volmacht doen vertegenwoordigen.
Een lid van de raad van advies kan voor niet meer dan één mede-
lid als gevolmachtigde optreden.

27.7.De raad van advies vergadert tezamen met de directie zo dikwijls
de directie zulks nodig acht.

Boekjaar, jaarrekening en jaarverslag.
Artikel 28.
28.1.Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het

kalenderjaar.
28.2.Jaarlijks, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar,

behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes
maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere
omstandigheden en met inachtneming van het bij of krachtens
de wet bepaalde, wordt door de directie een jaarrekening
opgemaakt met inachtneming van het dienaangaande bij of
krachtens de wet bepaalde.

28.3.De directie legt de jaarrekening over aan de raad van
commissarissen, indien en zolang deze is ingesteld.

28.4.Indien en zolang deze is ingesteld, brengt de raad van
commissarissen omtrent de jaarrekening pre-advies uit aan de
algemene vergadering.

28.5.De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en -
indien en zolang een raad van commissarissen is ingesteld - alle
commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer
meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden
melding gemaakt.

Deskundige.
Artikel 29.
29.1.De vennootschap verleent aan een deskundige, hierna te noemen:

de accountant, als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek,
de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.

29.2.Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering
bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is - indien en zolang
deze is ingesteld - de raad van commissarissen bevoegd, of, zo
tijdelijk geen commissarissen in functie zijn of hij in gebreke
blijft, de directie. De aanwijzing van een accountant wordt door
generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijden
worden ingetrokken door de algemene vergadering en door
degene die haar heeft verleend; de door de directie verleende
opdracht kan bovendien door - indien en zolang deze is ingesteld
- de raad van commissarissen worden ingetrokken.

29.3.De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de
directie - indien en zolang deze is ingesteld - aan de raad van
commissarissen.

29.4.De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek in een
verklaring weer.

Overlegging aan de algemene vergadering en verkrijgbaar-
stelling.
Artikel 30.
30.1.De jaarrekening wordt binnen de in artikel 28, lid 2 bedoelde

termijn aan de algemene vergadering overgelegd. Binnen deze
termijn legt de directie ook het jaarverslag over.

30.2.De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het
jaarverslag, - indien en zolang een raad van commissarissen is
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ingesteld - het pre-advies en de krachtens artikel 2:392, lid 1
Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep
voor de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, te
haren kantore aanwezig zijn.

30.3.Aandeelhouders en andere die het recht hebben de vergadering
bij te wonen, kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos
een afschrift van verkrijgen.

30.4.De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De
jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene
vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel
29, lid 4 bedoelde verklaring van de accountant, tenzij onder de
overige gegevens een wettige grond wordt meegedeeld waarom
de verklaring ontbreekt.

30.5.Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:138 en 2:149
Burgerlijk Wetboek, strekt vaststelling van de jaarrekening
zonder voorbehoud tot décharge van de directie voor haar
bestuur en - indien en zolang deze is ingesteld - de raad van
commissarissen voor zijn toezicht daarop, voorzover van dat
bestuur uit de jaarrekening blijkt.

Openbaarmaking.
Artikel 31.
31.1.De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de

jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling. De
openbaarmaking geschiedt door nederlegging van een volledig
exemplaar, nadat daarop de dag van vaststelling is aangetekend,
bij het handelsregister.

31.2.Is de jaarrekening niet binnen twee maanden na afloop van de
voor het opmaken voorgeschreven termijn overeenkomstig de
wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt de directie
onverwijld de opgemaakte jaarrekening op de in lid 1
voorgeschreven wijze openbaar, op de jaarrekening wordt
vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.

31.3.Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt
een exemplaar van het jaarverslag en van de overige in artikel
2:392, lid 1 Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens openbaar
gemaakt.

31.4.Gelijktijdig met de openbaarmaking van de vastgestelde of de
opgemaakte jaarrekening doet de vennootschap in een
kennisgeving conform artikel 35 van deze statuten opgave van
de plaats waar de jaarrekening, het jaarverslag en de overige
gegevens voor de aandeelhouders en anderen die het recht
hebben de algemene vergadering bij te wonen, kosteloos
verkrijgbaar zijn.

Winst.
Artikel 32.
32.1.Van de winst, welke blijkt uit de vastgestelde jaarrekening,

wordt een zodanig gedeelte gereserveerd als de directie - indien
en zolang deze is ingesteld onder goedkeuring van de raad van
commissarissen - zal bepalen.

32.2.De winst na reservering als bedoeld in het vorige lid staat ter
vrije beschikking van de algemene vergadering, met dien
verstande dat aan houders van prioriteitsaandelen eerst een
dividend wordt uitgekeerd gelijk aan acht procent (8%) van het
totale nominale bedrag van de door hen gehouden
prioriteitsaandelen voordat uitkering van winst aan houders van
gewone aandelen kan plaatsvinden.

32.3.De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere
gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts
uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan
het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal
vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten
worden aangehouden.

32.4.Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de
jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

32.5.De algemene vergadering kan besluiten tot uitkering van interim-
dividend mits aan het vereiste van het derde lid is voldaan

blijkens een tussentijdse vermogensopstelling overeenkomstig
het bepaalde in artikel 2:105, lid 4 Burgerlijk Wetboek.

32.6.De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen
recht op enige uitkering ontlenen. Bij de berekening van de
winstverdeling tellen de aandelen bedoeld in de vorige zin niet
mede tenzij op zodanige aandelen een vruchtgebruik of een
pandrecht ten behoeve van een ander dan de vennootschap rust
en, in het geval van een pandrecht, de pandhouder bevoegd is
om de desbetreffende uitkering in ontvangst te nemen.

Betaalbaarstelling.
Artikel 33.
33.1.De betaalbaarstelling van dividenden en andere uitkeringen

geschiedt te Amsterdam, alsmede op zodanige andere plaatsen
als bij de in de volgende zin bedoelde aankondiging zal worden
medegedeeld. De betaalbaarstelling van uitkeringen, de
samenstelling van de uitkeringen alsmede de wijze van
betaalbaarstelling wordt aangekondigd overeenkomstig artikel
35, lid 2.

33.2. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door
een tijdsverloop van vijf jaar na de aanvang van de tweede dag
volgend op de dag waarop de uitkering betaalbaar is gesteld.

Algemene vergaderingen.
Artikel 34.
34.1. De algemene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam,

Rotterdam, Utrecht of Hoogeveen.
34.2. De jaarvergaderingen worden gehouden binnen zes maanden na

afloop van het boekjaar.
34.3. De agenda van de jaarvergadering vermeldt onder meer de

volgende punten:
 jaarverslag;
 vaststelling van de jaarrekening;
 voorziening in eventuele vacatures in de directie en de raad

van commissarissen.
34.4. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls

als de directie of - indien en zolang deze is ingesteld - de raad
van commissarissen zulks noodzakelijk acht, alsmede wanneer
dit wordt vereist op grond van het bepaalde in de wet of deze
statuten.

Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen.
Artikel 35.
35.1. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders en

anderen die het recht hebben de algemene vergadering bij te
wonen, geschieden bij advertentie in ten minste één landelijk
verspreid dagblad.

35.2. Mededelingen en kennisgevingen, welke krachtens de wet of de
statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht,
kunnen geschieden door opneming, hetzij in de oproeping tot
een algemene vergadering, hetzij in een stuk, dat ter
kennisneming ten kantore van de vennootschap, is neergelegd,
mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt.
Aandeelhouders, alsmede andere vergadergerechtigden, kunnen
van een zodanig stuk alsdan kosteloos afschrift verkrijgen.

35.3.De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de
directie, een directeur, de raad van commissarissen of een
commissaris, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:110,
2:111 en 2:112 Burgerlijk Wetboek.

35.4.Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld
of wordt medegedeeld dat de aandeelhouders en andere
vergadergerechtigden van de agenda kennis kunnen nemen ten
kantore van de vennootschap en aldaar van die agenda kosteloos
een afschrift kunnen krijgen. De oproeping geschiedt niet later
dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.

35.5.Van een voorstel tot statutenwijziging en kapitaalvermindering
moet echter steeds bij de oproeping zelf mededeling worden
gedaan. De oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot
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kapitaalvermindering wordt gedaan, vermeld voorts het doel van
de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.

Toegang.
Artikel 36.
36.1.Een houder van aandelen op naam, zomede een vruchtgebruiker

of een pandhouder van aandelen op naam aan wie het stemrecht
op de aandelen toekomt, dan wel zijn gevolmachtigde heeft
slechts toegang tot de algemene vergadering, indien hij casu quo
degene, voor wie hij optreedt, als zodanig is ingeschreven in het
in artikel 5 bedoelde register en de vennootschap van zijn
voornemen de vergadering bij te wonen schriftelijk bericht heeft
ontvangen ter plaatse en uiterlijk op de dag, gelijk in lid 2
omschreven.

36.2.Een houder van aandelen aan toonder zomede een
vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen aan toonder, aan
wie het stemrecht op de aandelen toekomt, dan wel zijn
gevolmachtigde heeft slechts toegang tot de algemene
vergadering op vertoon van een bewijs van deponering van de
aandeelbewijzen, waaraan hij zijn recht ontleent of andere - door
degene, die de oproeping doet, bij de oproeping aan te duiden -
bewijsstukken, ter plaatse en uiterlijk op de dag in de oproeping
vermeld; die dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de
zevende dag voor die van de algemene vergadering.

36.3.De oproeping tot een algemene vergadering zal steeds van het
hiervoor in de leden 1 en 2 bepaalde melding maken.

36.4.Een vergadergerechtigde, die zich door een schriftelijk
gevolmachtigde ter algemene vergadering wil doen
vertegenwoordigen, is verplicht de volmacht voor de vergadering
op het kantoor van de vennootschap in te leveren binnen de in
lid 1 vermelde termijn.

36.5.De vergadergerechtigde of zijn gevolmachtigde zal voor de
aanvang van de vergadering de presentielijst moeten tekenen.
Deze presentielijst maakt geen deel uit van het proces-verbaal
casu quo de notulen, bedoeld in artikel 37, lid 2, en zal niet ter
beschikking gesteld worden van een aandeelhouder of andere
vergadergerechtigde, tenzij de aandeelhouder of
vergadergerechtigde aantoont dat hij daarbij een redelijk belang
heeft ter toetsing van een juist verloop van de desbetreffende
vergadering.

36.6.Geschillen over de vraag of een aandeelhouder, verga-
dergerechtigde of gevolmachtigde zich voldoende heeft
gelegitimeerd ter bijwoning van de algemene vergadering en ter
uitoefening van het stemrecht, en alle andere vragen die verband
houden met de goede gang van zaken in de vergadering, worden
beslist door de voorzitter van de vergadering.

Voorzitterschap, notulen.
Artikel 37.
37.1.De algemene vergadering wordt voorgezeten door een door de

prioriteit aan te wijzen voorzitter.
37.2.Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-

verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden.
Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door
de voorzitter en de door deze aangewezen secretaris van de
vergadering, danwel vastgesteld door een volgende vergadering;
in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling
getekend door de voorzitter en de secretaris van die volgende
vergadering.

37.3.Iedere commissaris alsmede iedere directeur is bevoegd namens
de vennootschap opdracht te geven om van het ter vergadering
verhandelde een notarieel proces-verbaal op te maken.

Stemrecht en stemmingen.
Artikel 38.
38.1.Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
38.2.Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een

dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering

geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel
waarvan een hunner de certificaten houdt. De vruchtgebruiker of
de pandhouder van een aan de vennootschap zelf of een
dochtermaatschappij daarvan toebehorend aandeel is evenwel
niet van het stemrecht uitgesloten indien het vruchtgebruik of
pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de
vennootschap of de dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.
De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen
stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van
vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

38.3.Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het
aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt
geen rekening gehouden met aandelen waarvoor ingevolge het
vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht.

38.4.Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen
met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen
tenzij door de wet of de statuten een grotere meerderheid is
voorgeschreven.

38.5.Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter kan echter
bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien
het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige
stemgerechtigde verlangen dat stemming schriftelijk geschiedt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten ongetekende
briefjes.

38.6.Stemming bij acclamatie is toegelaten indien niemand van de
aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.

38.7.Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet
uitgebrachte stemmen beschouwt. Zij tellen
echter wel mee voor de bepaling van het quorum.

38.8.Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
38.9.Indien bij benoeming van personen bij de eerste stemming niet

de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, wordt
herstemd. Wordt alsdan wederom geen volstrekte meerderheid
bereikt, dan wordt gestemd tussen de twee personen, die bij de
herstemming het grootste aantal stemmen op zich hebben
verenigd. Degene op wie alsdan de volstrekte meerderheid van
stemmen is uitgebracht, is gekozen. Mochten door gelijkheid
van het aantal verworven stemmen meer dan twee personen voor
die herstemming in aanmerking komen, dan zal door
tussenstemming worden uitgemaakt welke twee personen in de
stemming zullen worden opgenomen, respectievelijk wie van
hen met de persoon, op wie bij de herstemming het grootste
aantal stemmen is uitgebracht, in de stemming zal worden
opgeno-men. Staken de stemmen dan beslist het lot, tenzij het de
benoeming uit een bindende voordracht betreft, in welk geval de
persoon benoemd is die het hoogste op de voordracht stond.

Afzonderlijke vergaderingen van houders van
prioriteitsaandelen.
Artikel 39.
39.1.Oproepingen tot de vergadering van houders van

prioriteitsaandelen geschieden door of namens de directie. De
oproeping vermeld de te behandelen onderwerpen.

39.2.Op de vergadering van houders van prioriteitsaan-delen zijn de
bepalingen met betrekking tot de algemene vergaderingen,
voorzover daarvan in dit artikel niet wordt afgeweken, zoveel
mogelijk van toepassing.

39.3.Geldige besluiten kunnen door de vergadering van houders van
prioriteitsaandelen ook worden genomen zonder voorafgaande
oproeping alsmede over niet op de agenda geplaatste
onderwerpen, indien alle betreffen de aandelen ter vergadering
vertegenwoor-digd zijn en met algemene stemmen wordt
besloten.

Statutenwijziging en ontbinding.
Artikel 40.
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40.1.Besluiten tot wijziging van de statuten en het besluit tot
ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden
genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde
gedeelte van de geldig uitge-brachte stemmen in een algemene
vergadering, op een door - indien en zolang deze is ingesteld - de
raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie
en na verkregen goedkeuring van de prioriteit.

40.2.Ingeval van een voorstel tot statutenwijziging moet een afschrift
van het voorstel, waarin de voor-gedragen wijzigingen
woordelijk zijn opgenomen, van de dag van oproeping tot de
afloop van de vergadering, ten kantore van de vennootschap en
bij de in de oproeping tot die vergadering vermelde kan-toren
voor de aandeelhouders en andere vergader-gerechtigden ter
inzage worden neer-gelegd. Iedere aandeelhouder en iedere
andere vergadergerechtigde kan van dat voorstel een volledig
afschrift kosteloos verkrijgen.

Vereffening.
Artikel 41.
41.1.Ingeval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit

van de algemene vergadering is de directie belast met de
vereffening van de zaken van de vennootschap, en - indien en
zolang deze is ingesteld - de raad van commissarissen met het
toezicht daarop.

41.2.Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten
voor zoveel mogelijk van kracht.

41.3.Hetgeen na voldoening van de schulden is over-gebleven wordt
aan de aandeelhouders in verhouding van het nominaal bedrag
van hun bezit aan aandelen uitgekeerd, met dien verstande dat
aan een houder van prioriteitsaandelen slechts het nominale
bedrag van die aandelen kan worden uitgekeerd.

Overgangsbepaling.
Artikel 42.
42.1.Artikel 3, lid 1, treedt eerst in werking nadat de directie aan het

handelsregister opgave heeft gedaan dat de directie heeft
besloten tot uitgifte van in totaal ten minste
driehonderdnegenennegentigduizend negenhonderd (399.900)
aandelen met een nominale waarde van een gulden (NLG 1,--)
elk, en dat deze aandelen zijn geplaatst onder geen andere dan de
opschortende voorwaarde dat de hiervoor bedoelde opgave aan
het handelsregister wordt gedaan.
Voordien luidt artikel 3, lid 1 als volgt:
"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
vijfhonderdduizend gulden (NLG500.000,-), verdeeld in:
-honderd (100) prioriteitsaandelen met een nominale waarde van
een gulden (NLG 1,--) elk;
-vierhonderdnegenennegentigduizend negenhonderd (499.900)
gewone aandelen met een nominale waarde van een gulden
(NLG 1,--) elk."

42.2.Vanaf de datum dat de directie aan het handels-register opgave
heeft gedaan dat de directie heeft besloten tot uitgifte van in
totaal ten minste twee miljoen driehonderdnegenennegentig-
duizend negenhonderd (2.399.900) aandelen met een nominale
waarde van een gulden (NLG 1,--) elk, en dat deze aandelen zijn
geplaatst onder geen andere dan de opschortende voorwaarde dat
de hiervoor bedoelde opgave aan het handelsregister wordt
gedaan, luidt artikel 3, lid 1 als volgt:
"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
twaalf miljoen vijfhonderdduizend gulden (NLG 12.500.000,--),
verdeeld in:
-honderd (100) prioriteitsaandelen met een nominale waarde van
een gulden (NLG 1,--) elk;
-twaalf miljoen vierhonderdnegenennegentigduizend
negenhonderd (12.499.900) gewone aandelen met een nominale
waarde van een gulden (NLG 1,--) elk."

42.3.De directie wordt hierbij aangewezen als het orgaan dat voor een
periode eindigend 2 juli tweeduizenddrie, behoudens verlenging

door de algemene vergadering, bevoegd is om - indien en zolang
deze is ingesteld - onder goedkeuring van de raad van
commissarissen te besluiten tot uitgifte van aandelen, tot het
verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en tot het
beperken of uitsluiten van voorkeursrechten van aandeelhouders.
De bevoegdheid geldt voor alle niet uitgegeven aandelen.


