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2021.7959.003/SB 

 

 

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR TIME 2 WING 

 

Heden, zesentwintig maart tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, mr. Jan-Willem 

Wiertsema, notaris te Amsterdam: ---------------------------------------------------------------------------------  

mevrouw mr. Shayina Shamany Vanessa Brasdorp, geboren te Paramaribo, Suriname op twaalf 

december negentienhonderdnegentig, te dezer zake woonplaats kiezende ten kantore van 

Westerdok Notariaat te 1013 AZ Amsterdam, Westerdoksplein 6, te dezen handelend in haar 

hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde van: de stichting: Stichting Administratiekantoor 

Time 2 Wing, gevestigd te Heemstede, kantoorhoudende Roemervisscherplein 5 te 2106 AG 

Heemstede, thans nog niet ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, 

hierna de "Stichting" te noemen. -----------------------------------------------------------------------------------  

De verschenen persoon verklaarde vooraf: ----------------------------------------------------------------------  

I INLEIDING.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aan de verschenen persoon is volmacht verleend om de administratievoorwaarden in een 

notariële akte op te nemen. ------------------------------------------------------------------------------------------  

II UITVOERING. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de verschenen persoon dat bedoelde 

administratievoorwaarden luiden als volgt: ----------------------------------------------------------------------  

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN. ---------------------------------------------------------------------------------  

Definities. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a. "de Stichting": Stichting Administratiekantoor Time 2 Wing, met statutaire zetel in de 

gemeente Heemstede; ------------------------------------------------------------------------------------------  

b. "het bestuur": het bestuur van de Stichting; --------------------------------------------------------------  

c. "de Vennootschap": de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Time 2 

Wing B.V., gevestigd te Heemstede, kantoorhoudende Roemervisscherplein 5 te 2106 AG 

Heemstede, thans nog niet ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d. "de Aandelen": de Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, die door de Stichting 

zijn verworven tegen uitgifte van Certificaten daarvan; ------------------------------------------------  
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e. "de Certificaten": de door de Stichting uitgegeven Certificaten op naam van Aandelen in 

het kapitaal van de Vennootschap. --------------------------------------------------------------------------  

Certificaten. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De Aandelen staan op naam van en behoren tot het vermogen van de Stichting en als 

zodanig kan de Stichting, met inachtneming van het bepaalde in haar statuten en deze 

administratievoorwaarden, alle daden van beheer en beschikking met betrekking tot de 

Aandelen verrichten, maar zij is niet bevoegd tot vervreemding, verpanding of bezwaring 

anderszins van de Aandelen, onverminderd hetgeen in deze administratievoorwaarden is 

bepaald omtrent decertificering. -----------------------------------------------------------------------------  

2. De Stichting geeft voor elk aandeel een certificaat uit. -------------------------------------------------  

3. Certificaten luiden steeds op naam en worden genummerd op de wijze als door het 

bestuur te bepalen. Certificaatbewijzen worden niet afgegeven. ------------------------------------  

Register van certificaathouders. -----------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle houders van 

Certificaten zijn opgenomen. Het register wordt regelmatig bijgehouden. -----------------------  

 Ingeval van levering van Certificaten vindt wijziging van het register slechts plaats indien 

aan de voorwaarden van artikel 5 is voldaan. -------------------------------------------------------------  

2. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht 

van vruchtgebruik of pandrecht op Certificaten hebben. ----------------------------------------------  

3. Bij de opgave tot inschrijving van een recht van vruchtgebruik of een pandrecht dienen de 

gerechtigden aan de Stichting mee te delen aan wie de aan de Certificaten verbonden 

vergader- en stemrechten toekomen en aan wie de uitkeringen op de desbetreffende 

Certificaten dienen te geschieden. Deze gegevens worden mede in het register 

opgenomen. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Iedere in het register ingeschreven persoon is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij 

de Stichting bekend is. ------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan iedere in het register ingeschreven persoon om 

niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een certificaat. Rust op 

het certificaat een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel 

tevens de gegevens bedoeld in lid 3. ------------------------------------------------------------------------  

6. Het bestuur legt het register ten kantore van de Stichting ter inzage van de houders van 
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Certificaten, alsmede van vorenbedoelde vruchtgebruikers en pandhouders. -------------------  

Gemeenschap. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Indien Certificaten of beperkte rechten daarop tot een gemeenschap behoren, kunnen de 

deelgenoten de uit de Certificaten voortvloeiende rechten jegens de Stichting slechts 

uitoefenen, indien zij zich daarbij tegenover de Stichting door een schriftelijk aan te wijzen 

persoon laten vertegenwoordigen. --------------------------------------------------------------------------------  

Levering. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ingeval van levering van Certificaten kunnen de aan de Certificaten verbonden rechten door de 

verkrijger pas worden uitgeoefend indien er een notariële akte van levering is of onderhandse 

akte van levering, die aan het bestuur is overgelegd, en het bepaalde in artikel 6 bij die 

levering is nageleefd. Een levering van Certificaten is enkel rechtsgeldig indien de 

desbetreffende levering geschiedt bij notariële akte of onderhandse akte. -----------------------------  

Blokkeringsregeling. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bij overgang of overdracht van Certificaten vindt de blokkeringsregeling, indien en zodra deze 

voorkomt in de statuten van de Vennootschap zoals deze statuten op het desbetreffende 

tijdstip luiden, overeenkomstige toepassing, waarbij alle taken, in gemelde blokkeringsregeling 

aan de organen van de Vennootschap opgedragen, worden uitgeoefend door het bestuur. -------  

Uitkering aan certificaathouders. ----------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 7. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De Stichting zal elk dividend en elke andere uitkering op de Aandelen innen en na 

ontvangst onverwijld een overeenkomstig dividend of overeenkomstige andere uitkering 

aan de certificaathouders beschikbaar stellen, zulks onder aftrek van de door de Stichting 

te maken kosten. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Bij uitkering van bonusaandelen of bij wijze van stockdividend uitgekeerde aandelen aan 

de Stichting zal de Stichting aan de certificaathouders met die Aandelen 

corresponderende Certificaten toekennen. Op die Certificaten is het in deze 

administratievoorwaarden en in de statuten van de Stichting bepaalde van toepassing. -----  

2. Door de betaling aan certificaathouders van ontvangen liquidatie-uitkeringen op 

Aandelen gaan de verbintenissen voortvloeiende uit deze certificering van Aandelen 

teniet. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3. De rechten uit de Certificaten jegens de Stichting op dividend of een andere uitkering 

vervallen vijf jaar, nadat het dividend of die andere uitkering betaalbaar is geworden. Het 

dividend of die andere uitkering wordt alsdan aan de Vennootschap gerestitueerd. -----------  

Voorkeursrechten. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 8. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Indien een voorkeursrecht tot het nemen van Aandelen aan de Stichting wordt 

toegekend, kent de Stichting aan de certificaathouders een dienovereenkomstig recht tot 

het verwerven van Certificaten toe. De Stichting maakt van het voorkeursrecht in dezelfde 

verhouding gebruik als waarin de certificaathouders van de aan hen toegekende rechten 

gebruik maken. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Ingeval een certificaathouder van het hem in lid 1 toegekende recht gebruik maakt, deelt 

het bestuur hem mede welke bedragen daartoe bij de Stichting moeten worden gestort 

en binnen welke termijn zulks dient te geschieden. -----------------------------------------------------  

 Indien een certificaathouder het aldus door hem te storten bedrag niet tijdig voldoet, is 

dit bedrag direct opeisbaar en is de certificaathouder door het enkele verloop van 

bedoelde termijn de wettelijke rente daarover verschuldigd zonder dat enige schriftelijke 

aanmaning is vereist. --------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Op de krachtens dit artikel toegekende Certificaten is het in deze 

administratievoorwaarden en in de statuten van de Stichting bepaalde van toepassing. -----  

Decertificering. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 9. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Slechts het bestuur van de Stichting kan tot gehele of gedeeltelijke decertificering van de 

Aandelen besluiten. Certificaathouders kunnen geen decertificering van de Aandelen 

verlangen, tenzij de Stichting wordt ontbonden. ---------------------------------------------------------  

2. Na het einde van de administratie gaan de verbintenissen voortvloeiende uit de 

certificering voor de certificaathouders teniet en worden de met de Certificaten 

corresponderende Aandelen overgedragen. --------------------------------------------------------------  

Wijziging.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 10. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De bepalingen van deze administratievoorwaarden zullen door het bestuur van de 

Stichting kunnen worden gewijzigd op dezelfde wijze als in de statuten van de Stichting 

ten aanzien van statutenwijziging van de Stichting is voorzien. De wijziging wordt van 

kracht en werkt ten aanzien van de Stichting en van alle certificaathouders, doordat zij bij 
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notariële akte wordt geconstateerd. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de 

desbetreffende akte te verlijden. -----------------------------------------------------------------------------  

2. Van elke wijziging in de statuten van de Stichting en van deze administratievoorwaarden 

doet het bestuur onverwijld schriftelijk mededeling aan iedere in het register van 

certificaathouders ingeschreven persoon. -----------------------------------------------------------------  

Vergadering van certificaathouders. ------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 11. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De vergaderingen van certificaathouders worden gehouden ter plaatse in Nederland als 

bij de oproeping bepaald. --------------------------------------------------------------------------------------  

2. Ieder jaar wordt ten minste één vergadering gehouden. -----------------------------------------------  

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer het bestuur daartoe 

de oproeping doet. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van 

de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van 

oproepingsbrieven. De oproepingsbrieven worden verzonden aan de adressen vermeld in 

het register van certificaathouders. Deze oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en 

tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. ----------------------------------------  

5. Als voorzitter van de vergadering van certificaathouders treedt op de voorzitter van het 

bestuur. De voorzitter van de vergadering wijst een bestuurder of een ander als secretaris 

aan, die de notulen van de vergadering houdt. De notulen worden ter vaststelling door de 

voorzitter en de secretaris getekend. Indien de voorzitter van het bestuur niet ter 

vergadering aanwezig is, zal zo mogelijk een andere door het bestuur aan te wijzen 

bestuurder voorzitter van de vergadering zijn; is geen bestuurder ter vergadering 

aanwezig, dan benoemt de vergadering zelf haar voorzitter. -----------------------------------------  

Besluiten van de vergadering van certificaathouders. -------------------------------------------------------  

Artikel 12. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Een Certificaat geeft recht op het uitbrengen van één stem. -----------------------------------------  

2. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. --------------------------  

3. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Elke 

certificaathouder heeft de bevoegdheid iemand schriftelijk volmacht te geven hem ter 

vergadering te vertegenwoordigen en voorzover hij zelf stemgerechtigd is, voor hem stem 

uit te brengen. De schriftelijke volmacht moet bij de aanvang van de vergadering worden 

ingeleverd.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4. De vergadering van certificaathouders kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits 

op verzoek van het bestuur en mits alle certificaathouders zich schriftelijk ten gunste van 

het voorstel hebben uitgesproken. --------------------------------------------------------------------------  

5. Indien het in artikel 11 lid 4 bepaalde omtrent termijn en wijze van oproeping alsmede de 

plaats van vergadering niet in acht is genomen, kunnen geldige besluiten slechts worden 

genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle stemgerechtigde 

Certificaten vertegenwoordigd zijn. -------------------------------------------------------------------------  

Slotverklaringen --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Van de aan de verschenen persoon verleende volmachten blijkt uit een aan deze akte gehechte 

schriftelijke volmacht. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SLOT AKTE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----------------------------------------------------------------  

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van de akte vermeld. Nadat 

de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon is medegedeeld en daarop een 

toelichting is gegeven, heeft de verschenen persoon verklaard van de inhoud van de akte te 

hebben kennis genomen en met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk 

na voorlezing van die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt 

deze akte door de verschenen persoon en daarna door mij, notaris, ondertekend. -------------------  

Volgt ondertekening. 

 

 
 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

 

 

 


