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PARTIJEN komen overeen als volgt:
1

DEFINITIES EN INTERPRETATIE

1.1

Definities

1.1.1

De in Bijlage 1 vetgedrukte woorden hebben de daarachter vermelde betekenis, voor zover daaraan
op enige plaats in deze Overeenkomst of in de bijbehorende Bijlagen niet uitdrukkelijk een andere
betekenis wordt toegekend.

1.2

Interpretatie

1.2.1

Woorden die het enkelvoud aangeven zullen het meervoud in zich begrijpen en omgekeerd.

1.2.2

Aan de titels en kopjes boven de onderscheiden bepalingen in deze Overeenkomst komt geen
zelfstandige betekenis toe en deze titels en kopjes zijn niet van invloed op de uitleg van de
bepalingen van deze Overeenkomst.

2

UITGIFTE VAN AANDELEN AAN ALLIANZ

2.1

[vervallen]

2.2

Tweede Tranche

2.2.1

De Vennootschap heeft na de datum van de Herziene Aandeelhoudersovereenkomst en
voorafgaand aan de datum van deze Overeenkomst (i) van een of meer andere investeerders
onvoorwaardelijke schriftelijke toezeggingen ten aanzien van cash investeringen in de
Vennootschap ontvangen (in de vorm van kapitaal en niet in de vorm van leningen) voor een bedrag
van tenminste EUR 1.000.000 (zegge: een miljoen euro) en (ii) de betreffende cash investeringen
daadwerkelijk ontvangen. Derhalve verbindt Allianz zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk om – in
aanvulling op de Eerste Tranche Investering (als gedefinieerd in de Herziene
Aandeelhoudersovereenkomst) – 1.000.000 Aandelen B te nemen tegen een storting van in totaal
EUR 250.000,00 (zegge: tweehonderd vijftig duizend euro) (de Tweede Tranche Investering), gelijk
de Vennootschap zich verbindt om 1.000.000 Aandelen B uit te geven tegen storting van de Tweede
Tranche Investering. De Tweede Tranche Investering zal tenzij de Vennootschap en Allianz anders
overeenkomen worden gedaan uiterlijk op 31 december 2017.

2.2.2

Binnen 10 Werkdagen na de datum van deze Overeenkomst zullen de Bestaande Aandeelhouders,
als houders van het volledige geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap, in verband met de
Tweede Tranche Investering een aandeelhoudersbesluit nemen, strekkende tot uitgifte van
1.000.000 Aandelen B aan Allianz (de Uitgifte).

2.2.3

De Uitgifte zal plaatsvinden door middel van het verlijden van de in concept als Error! Reference
source not found. aan deze Overeenkomst gehechte Akte van Uitgifte voor de Notaris onmiddellijk
en in ieder geval binnen 5 Werkdagen nadat het in Artikel 2.2.2 bedoelde aandeelhoudersbesluit zal
zijn genomen. De Vennootschap en de Aandeelhouders zullen hiertoe onmiddellijk en in ieder geval
binnen 10 Werkdagen na de datum van deze Overeenkomst de hiertoe benodigde volmachten
ondertekenen.
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2.2.4

Allianz verbindt zich tegenover de andere Partijen om ervoor te zorgen dat vóór de Uitgifte het bedrag
van de Investering (derhalve EUR 250.000,00 zal zijn bijgeschreven zullen zijn op de derdenrekening
van de Notaris (te weten bankrekening nummer NL22RABO0190409398 bij Rabobank N.V. ten
name van “Derdengelden Notariaat Van Campen Lien Amsterdam”, onder vermelding van
“20170533 / Bright”), welke betaling een instructie aan de Notaris inhoudt om dit bedrag op de dag
volgende op het passeren van de akte van Uitgifte en nadat uit de daartoe geëigende recherches
gebleken is dat geen van de betrokken partijen onderworpen is aan een insolventieprocedure, over
te maken naar een bankrekening ten name van de Vennootschap.

2.2.5

Partijen constateren dat de Aandelen onmiddellijk na de Uitgifte, door de Aandeelhouders zullen
worden gehouden in overeenstemming met het hiernavolgende overzicht:
Aandeelhouder

CJP@Work
NieuwPensioen

Aandelen A

Aandelen B

Percentage
geplaatst kapitaal

10.000.000

30,2%

8.500.000

25,7%

Coöp

2.580.000

7,8%

Deelnemers Coöp

2.255.500

6,8%

Allianz

2.000.000

6,0%

Overige
aandeelhouders

1.754.545

5,3%

Vennootschap
Totaal

6.000.000
24.500.000

18,1%
8.590.045

100%

2.3

[vervallen]

2.4

Exclusiviteit

2.4.1

De Vennootschap, de Bestaande Aandeelhouders en de Partners verbinden zich jegens Allianz om
gedurende de periode eindigende op 6 juli 2019 (de Exclusiviteitsperiode) geen besluiten te nemen
of andere handelingen te verrichten die strekken tot een uitgifte of levering van Aandelen (direct of
indirect) aan een andere verzekeringsmaatschappij die actief is in Nederland.

2.4.2

Allianz is bevoegd om de Exclusiviteitsperiode voorafgaand aan het einde van deze periode per
schriftelijke kennisgeving aan de Vennootschap eenmalig te verlengen met een periode van drie (3)
jaar.

2.5

Step up

2.5.1

Partijen zullen in overleg treden over de uitbreiding door Allianz van haar belang in de Vennootschap,
onder redelijke voorwaarden.
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2.5.2

Allianz verbindt zich ervoor zorg te dragen dat haar belang in het geplaatste kapitaal (direct of
indirect) van de Vennootschap nooit meer zal bedragen dan negenenveertig procent (49%).

3

BESLUITVORMING/DIRECTIE/AVA

3.1

Directie

3.1.1

De statutaire directie van de Vennootschap (de Directie) bestaat uit uitvoerende bestuurders en niet
uitvoerende bestuurders. Leden van de Directie worden benoemd door de AVA. Catharine en Jacob
zijn thans de uitvoerend bestuurders en de heer Peter Verhaar is thans de niet uitvoerend bestuurder.

3.1.2

Allianz is gerechtigd één (1) niet uitvoerend bestuurder te nomineren voor benoeming. Allianz zal
voorafgaand aan de nominatie met de Directie overleggen omtrent de te nomineren persoon. Hierbij
worden aan de Directie tenminste medegedeeld: naam, leeftijd, het beroep en overige relevante
informatie van de betreffende kandidaat. Allianz vermeldt daarbij voorts de betrekkingen die de te
benoemen kandidaat bekleedt of heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de
vervulling van zijn taak als niet uitvoerend bestuurder. Allianz zal bij de nominatie zoveel als
redelijkerwijs mogelijk rekening houden met de bestaande samenstelling en gewenste profiel van de
leden van de Directie. Allianz is ten alle tijden gerechtigd met inachtneming van het voorgaande de
niet-uitvoerend bestuurder te vervangen. De kosten van de benodigde geschiktheid- en/of
betrouwbaarheidstoetsing door de toezichthouders die voorafgaan aan de installatie van de nieuwe
niet-uitvoerend bestuurder zijn voor rekening van Allianz.

3.1.3

De Aandeelhouder verbinden zich om na de benodigde goedkeuringen vanuit de toezichthouders op
de eerstvolgende AVA voor de benoeming van de door Allianz genomineerde persoon te stemmen.

3.2

Besluitvorming Directie
Alle besluiten van de Directie worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen,
waarbij iedere bestuurder één stem heeft.

3.3

Vertegenwoordiging
De Vennootschap wordt vertegenwoordigd door een voltallige Directie, dan wel door twee
uitvoerende bestuurders gezamenlijk handelend.

4

AVA

4.1

Algemeen
Partijen zullen hun rechten en verplichtingen op grond van wet en Statuten op zodanige wijze
uitoefenen dat daarmee zoveel als mogelijk recht wordt gedaan aan de bepalingen uit de
Overeenkomst, in het bijzonder zullen de Aandeelhouders hun stemrecht in de AVA zoveel mogelijk
uitoefenen overeenkomstig het in deze Overeenkomst bepaalde.

4.2

Besluitvorming AVA

4.2.1

Voor zover de wet of de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van
de AVA genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin
meer dan de helft van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, waarbij elk aandeel
recht geeft op één stem.
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4.2.2

Indien in een vergadering een besluit niet geldig kan worden genomen omdat het vereiste geplaatste
kapitaal niet vertegenwoordigd is, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin
het besluit kan worden genomen met de voor dat besluit vereiste meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, onafhankelijk van het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde gedeelte van
het geplaatste kapitaal. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.

4.2.3

Gedurende de periode dat een persoon of aan elkaar gelieerde personen (tezamen) 50% of meer
(direct of indirect) van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap houdt of houden, zullen besluiten
van de AVA omtrent de hierna genoemde onderwerpen slechts worden genomen met een
meerderheid vertegenwoordigende 2/3e van het geplaatste kapitaal:
(a)

het wijzigen van de Statuten;

(b)

het uitgeven van Aandelen (waaronder mede begrepen het verlenen van rechten tot het
verkrijgen van Aandelen) en het overdragen van de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen
aan een ander vennootschapsorgaan;

(c)

het vaststellen van een dividendbeleid of het wijzigen van een bestaand dividendbeleid;

(d)

(het verlenen van een machtiging tot) inkoop of intrekking van Aandelen;

(e)

de vermindering van het geplaatst kapitaal van de Vennootschap;

(f)

een ontbinding van de Vennootschap;

(g)

een juridische fusie of splitsing waarbij de Vennootschap partij is;

(h)

het aanstellen van de leden van de Directie;

(i)

het vaststellen van de jaarrekening en het verlenen van decharge van de leden van de
Directie; en

(j)

het aan de goedkeuring van de AVA onderwerpen van besluiten van de Directie en het
goedkeuren van besluiten van de Directie indien het betreffende besluit aan voorafgaande
goedkeuring van de AVA is onderworpen.

5

OVERDRACHT VAN AANDELEN: ALGEMEEN

5.1

Lock-up
Partijen komen, onverminderd het bepaalde in Artikel 7, overeen om gedurende een periode van
vijf (5) jaar ingaande op 25 augustus 2014 geen Aandelen aan derden over te dragen zonder
schriftelijke instemming van alle Partijen.

5.2

Algemeen

5.2.1

Onverminderd het in Artikel 5.1 bepaalde en tenzij deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt,
zullen de Aandeelhouders noch direct noch indirect de door hen gehouden Aandelen – al dan niet
in economische zin – (doen) verkopen, leveren of anderszins overdragen of vervreemden of zich
daartoe verplichten, behoudens indien en voor zover:
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(a)

de overdracht de juridische én de economische eigendom betreft van alle door de
desbetreffende Aandeelhouder gehouden Aandelen; en

(b)

de Aandelen eerst zijn aangeboden aan de overige Aandeelhouders; en

(c)

de partij aan wie de Aandelen worden verkocht, geleverd of overgedragen de overige
Aandeelhouders schriftelijk heeft bevestigd, dat hij per de datum van de overdracht partij is bij
deze Overeenkomst en derhalve gebonden is aan alle voorwaarden en bepalingen van deze
Overeenkomst en dat hij alle verplichtingen van de overdragende Aandeelhouder(s) zal
overnemen als zijn eigen verplichtingen;

(d)

indien het betreft een verkoop, levering of overdracht van Aandelen A aan een ander dan een
van de Persoonlijke Houdsters, de partij aan wie de Aandelen worden verkocht, geleverd of
overgedragen per de datum van overdracht een agiostorting doet op de verkregen aandelen
A zodat het gestorte bedrag aan agio per verkregen Aandeel A gelijk is aan het gestorte
bedrag aan agio per Aandeel B per 26 november 2014. Per Aandeel B is per 26 november
2014 een bedrag van EUR 0,19 aan agio gestort; en

(E)

de overdracht in overeenstemming is met de bepalingen van deze Overeenkomst, en voor
zover hiervan niet in deze Overeenkomst rechtsgeldig is afgeweken, de wet en de Statuten.

5.2.2

Behoudens voor zover in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anderszins is bepaald, zullen de
Aandeelhouders de door hen gehouden Aandelen niet met een pandrecht, vruchtgebruik of ander
beperkt recht bezwaren.

5.2.3

De Aandeelhouders doen hierbij afstand van hun rechten uit hoofde van de Blokkeringsregeling
indien en voor zover overdracht van Aandelen plaatsvindt in overeenstemming met het in Artikel 5
tot en met 7 bepaalde.

6

OVERDRACHT VAN AANDELEN

6.1

Aanbiedingsprocedure

6.1.1

In geval een Aandeelhouder of Aandeelhouders (tezamen: de Verkopende Aandeelhouders) de
door hen gehouden Aandelen aan een derde-gegadige (de Koper) wensen over te dragen,
onverminderd het bepaalde in artikel 5.1, zullen zij elk van de overige Aandeelhouders (de Overige
Aandeelhouders) daarvan schriftelijk op de hoogte stellen (de Kennisgeving). Elk van de Overige
Aandeelhouders heeft vervolgens het recht om aan de Verkopende Aandeelhouders binnen een
redelijke, door die Verkopende Aandeelhouders in de Kennisgeving te vermelden termijn van niet
meer dan dertig kalenderdagen na ontvangst van de Kennisgeving schriftelijk te laten weten de door
die Verkopende Aandeelhouders aangeboden Aandelen te kopen tegen dezelfde prijs waartegen
die Verkopende Aandeelhouders bereid zijn de door hen aangeboden Aandelen aan de Koper te
verkopen, en overigens onder marktconforme voorwaarden en condities. Indien meerdere Overige
Aandeelhouders de Aandelen van de Verkopende Aandeelhouders wensen te kopen, zal dit
geschieden pro rata hun onderlinge aandelenverhouding in Aandelen. Voor de toepassing van dit
Artikel 6.1.1 zal de Kennisgeving in dat geval worden geacht een aanbod te zijn, dat de op in dit
Artikel 6.1.1 bedoelde wijze alsdan zal zijn aanvaard. Alsdan zijn de betreffende Overige
Aandeelhouders verplicht te bewerkstelligen dat de door de Verkopende Aandeelhouders
aangeboden Aandelen binnen dertig kalenderdagen na aanvaarding van het betreffende aanbod (of
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een zodanig langere termijn als redelijkerwijs noodzakelijk is om alle benodigde
goedkeuringen/vergunningen te verkrijgen van toezichthouders en/of mededingingsautoriteiten) aan
hen worden geleverd.
6.1.2

Indien de Overige Aandeelhouders geen gebruik maken van voornoemd recht, zullen de Verkopende
Aandeelhouders het recht hebben binnen een periode van drie (3) maanden nadat is gebleken dat
het aanbod door de Overige Aandeelhouders niet binnen de gestelde termijn is aanvaard, hun
Aandelen te verkopen aan een derde voor een prijs die minimaal gelijk is aan de prijs en onder
dezelfde voorwaarden en condities waarvoor de Aandelen zijn aangeboden aan de Overige
Aandeelhouders. Na afloop van de periode van drie maanden is dit Artikel 6.1 weer van
overeenkomstige toepassing en moeten de Aandelen eerst worden aangeboden aan de Overige
Aandeelhouders.

6.1.3

Het hiervoor onder 6.1.1 bepaalde is niet van toepassing ingeval van een overdracht van Aandelen
aan Allianz ter uitvoering van de uitoefening van haar rechten uit hoofde van de op of omstreeks de
datum van deze Overeenkomst tussen Allianz, CJP@Work en Nieuwpensioen gesloten optie tot
koop Aandelen A en de Aandeelhouders verplichten zich om in een dergelijk geval op eerste verzoek
van Allianz schriftelijke goedkeuring voor de voorgenomen overdracht te verlenen zodat wordt
voldaan aan het bepaalde in artikel 9.1 sub (i) van de Statuten. Ingeval van uitoefening door Allianz
van deze optie is zij verplicht de overige Aandeelhouders hiervan onverwijld na uitoefening schriftelijk
in kennis te stellen.

6.2

Inhoud Kennisgeving en uitoefening recht Overige Aandeelhouders

6.2.1

De Verkopende Aandeelhouders zullen ten minste dertig kalenderdagen voor de datum van de
mogelijke overdracht de Kennisgeving aan de Overige Aandeelhouders richten waarin is vermeld:
(i) de naam en het adres van de Koper; (ii) de door de Koper aangeboden vergoeding en de
voorwaarden en bepalingen waaronder overdracht plaats zal vinden, alsmede de voorgenomen
datum van overdracht; (iii) het aantal Aandelen, dat de Verkopende Aandeelhouders op dat moment
bezitten; (iv) dat de Koper is geïnformeerd over het in dit Artikel 6 vervatte recht tot overdracht van
de Overige Aandeelhouders en dat de Koper heeft aangegeven de Aandelen overeenkomstig het
bepaalde in dit Artikel 6 te zullen verwerven. De Aandeelhouders zullen elkaar alle informatie
verstrekken, die redelijkerwijze benodigd is teneinde uitvoering te geven aan het in dit Artikel 6
bepaalde.

6.2.2

De Overige Aandeelhouders zullen hun in dit Artikel 6 vervatte recht tot overdracht van Aandelen
uitoefenen door middel van een schriftelijke mededeling aan de Directie en aan de Verkopende
Aandeelhouders, welke mededeling dient in te houden dat zij hun recht tot overdracht van Aandelen
wensen uit te oefenen binnen veertien kalenderdagen na ontvangst van bovengenoemde
mededeling van de Verkopende Aandeelhouders. Indien één der Overige Aandeelhouders
voorbedoelde schriftelijke mededeling niet binnen de termijn van veertien kalenderdagen heeft
gedaan, zal de desbetreffende Aandeelhouder geacht worden afstand te hebben gedaan van zijn
recht tot verkoop van Aandelen conform dit Artikel 6.

7

AANBIEDINGSVERPLICHTINGEN

7.1

Bad Leaver
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7.1.1

Een Partner is verplicht haar direct dan wel indirect gehouden Aandelen aan te (doen) bieden als
Bad Leaver ingeval:
(a)

de Persoonlijke Houdster van de betreffende Partner of de betreffende Partner zelf de
management overeenkomst of arbeidsovereenkomst met de Vennootschap of, indien van
toepassing, met een andere tot de Groep behorende vennootschap, opzegt of ontbinding
daarvan verzoekt, ten aanzien van Catharine en Jacob voor 6 juli 2018 en ten aanzien van
iedere andere persoon die na de datum van deze Overeenkomst toetreedt tot deze
Overeenkomst als 'Partner' respectievelijk 'Persoonlijke Houdster' voordat twee jaar zijn
verstreken na toetreding tot deze Overeenkomst; of

(b)

de management overeenkomst van de Persoonlijke Houdster van de betreffende Partner of
de arbeidsovereenkomst van de betreffende Partner met de Vennootschap of, indien van
toepassing, met een andere tot de Groep behorende vennootschap, eindigt of beëindiging
wordt geïnitieerd als gevolg van (i) een aan een dringende reden als bedoeld in artikel 7:678
BW gelijk te stellen reden, of (ii) een aan een redelijke grond als bedoeld in artikel 7:669 BW
onder lid 3 paragrafen d t/m h gelijk te stellen reden, welke reden in overwegende mate aan
de betrokken Persoonlijke Houdster en/of betreffende Partner te wijten is;

(c)

onherroepelijk en onvoorwaardelijk in rechte is vast komen te staan dat de Persoonlijke
Houdster dan wel de betreffende Partner (i) zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten
als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht, of (ii) handelt op een manier die substantiële
schade toebrengt aan of onverenigbaar is met de goede naam, goodwill, reputatie en/of het
imago van de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen, hetzij in haar functie als (direct
of indirect) aandeelhouder van de Vennootschap en/of als lid van de Directie of anderszins;

(d)

de betreffende Partner (i) in surséance van betaling verkeert, (ii) in staat van faillissement
wordt verklaard, (iii) de wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt
verklaard ten aanzien van de betreffende Partner, (iv) zijn/haar schuldeisers een
buitengerechtelijk akkoord aanbiedt, of (v) anderszins de vrije beschikking over zijn/haar
vermogen verliest; of

(e)

een bevoegde toezichthouder bezwaar maakt tegen de betrokkenheid van de betreffende
Partner of Persoonlijke Houdster bij de Vennootschap of de (directe of indirecte) deelneming
van die Partner daarin en daardoor het verkrijgen of behouden door de Vennootschap voor de
voor haar activiteiten benodigde vergunning, registratie of ontheffing in gevaar komt.

7.1.2

Partijen komen hierbij overeen dat een belangrijke verandering in de persoonlijke omstandigheden
van de betreffende Partner, welke belangrijke verandering niet aan de betreffende Partner te wijten
is en welke belangrijke verandering van dien aard is dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden van
de betreffende Partner dat zij/hij middels haar/zijn Persoonlijke Houdster haar werkzaamheden voor
de Vennootschap op dezelfde wijze voortzet als voor het ontstaan van de belangrijke verandering,
niet zal kwalificeren als een reden als bedoeld in artikel 7.1.1(b) onder (ii).

7.1.3

Ingeval een Partner verplicht is de door haar (direct of indirect) gehouden Aandelen als Bad Leaver
aan te (doen) bieden, zal de betreffende Partner deze Aandelen overeenkomstig de
aanbiedingsprocedure weergegeven in de Statuten onmiddellijk aan (doen) bieden aan de
Vennootschap dan wel aan een door de Vennootschap aan te wijzen derde voor een (in)koopprijs
die gelijk is aan de aanschafwaarde (indien bij oprichting verkregen, de nominale waarde) van de
Aandeelhoudersovereenkomst
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Aandelen dan wel, indien lager, de marktwaarde van de Aandelen. De Aandeelhouders zullen zich
er redelijkerwijs voor inspannen dat de Vennootschap de aangeboden Aandelen alsdan voor de
betreffende prijs (in)koopt, mits een dergelijke inkoop alsdan op grond van wet en Statuten is
toegestaan.
7.2

Good Leaver

7.2.1

Een Partner is verplicht de door haar (direct of indirect) gehouden Aandelen aan te (doen) bieden
als Good Leaver ingeval:
(a)

de betrokken Partner de maximale pensioenleeftijd, als omschreven in de Pensioenwet heeft
bereikt (momenteel 70 jaar maar wordt waarschijnlijk verhoogd); of

(b)

van overlijden van de betrokken Partner; of

(c)

de betreffende Partner blijvend ernstig ziek wordt of in de functie die zij uitoefent gedurende
de periode van achttien (18) maanden arbeidsongeschikt in de zin van art. 7:629 BW is
verklaard, door de bedrijfsarts van de Arbo-dienst van de Vennootschap danwel door het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen bij wijze van second opinion als bedoeld in
artikel 7:629a BW (“deskundigenoordeel”), waarbij voor de berekening van de periode van
achttien (18) maanden als bedoeld in dit artikel perioden van ziekte worden samengeteld
indien zij elkaar opvolgen met een onderbreking van minder dan 6 weken; of

(d)

de management overeenkomst van de Persoonlijke Houdster van de betreffende Partner of
de arbeidsovereenkomst van de betreffende Partner met de Vennootschap of, indien van
toepassing, met een andere tot de Groep behorende vennootschap, eindigt als gevolg van
enige andere reden dan een reden als genoemd in Artikel 7.1.1.

7.2.2

Indien een Partner verplicht is de door haar (direct of indirect) gehouden Aandelen als Good Leaver
aan te (doen) bieden, zal de desbetreffende Partner deze Aandelen overeenkomstig de
aanbiedingsprocedure weergegeven in de Statuten onmiddellijk aan (doen) bieden aan de
Vennootschap dan wel aan een door de Vennootschap aan te wijzen derde voor een (in)koopprijs
die gelijk is aan de marktwaarde van de Aandelen. De Aandeelhouders zullen zich er redelijkerwijs
voor inspannen dat de Vennootschap de aangeboden Aandelen alsdan voor de betreffende prijs
(in)koopt, mits een dergelijke inkoop alsdan op grond van wet en Statuten is toegestaan.

7.3

Marktwaarde

7.3.1

Voor de toepassing van het bepaalde in Artikel 7.1.3 en 7.2.2 zal de “marktwaarde” van de aan te
bieden Aandelen in overleg tussen de overige Aandeelhouders en de Vennootschap of door een of
meer door hen aan te wijzen deskundigen worden vastgesteld binnen een termijn van twee maanden
na beëindiging van de betreffende management overeenkomst of arbeidsovereenkomst. Indien zij
binnen deze termijn over de prijs of de deskundigen geen overeenstemming bereiken, wordt de prijs
vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gerede partij te
benoemen door de voorzitter van het Nederlands Instituut voor Register Valuators, waarbij geldt dat
als deskundige slechts kan optreden een te goeder naam en faam bekend staande onafhankelijke
accountant. Het oordeel van de onafhankelijke accountant zal bindend zijn tussen Partijen. Ook ten
aanzien van de procedurele gang van zaken bij de in de vorige leden bedoelde aanbieding van
Aandelen, als ook ten aanzien van de daarbij toepasselijke termijnen, zal het bepaalde in de
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Blokkeringsregeling van overeenkomstige toepassing zijn, doch met dien verstande dat de betrokken
Aandeelhouder niet bevoegd zal zijn het aanbod in te trekken.
7.3.2

Partijen komen hierbij overeen dat zij de in dit Artikel 7.3 bedoelde deskundige zullen instrueren de
marktwaarde van de aan te bieden Aandelen te berekenen alsof 100% van de Aandelen wordt
aangeboden, waarbij de waarde van de op grond van dit Artikel 7 aan te bieden Aandelen alsdan
een pro rata bedrag zal zijn van de waarde van alle Aandelen.

8

CHANGE OF CONTROL IN PERSOONLIJKE HOUDSTERS

8.1

In aanvulling op de in de Statuten opgenomen aanbiedingsregeling, verplicht iedere Persoonlijke
Houdster zich hierbij onvoorwaardelijk jegens de overige Partijen om alle door haar gehouden
Aandelen aan de Vennootschap aan te bieden zonder dat dit aanbod kan worden ingetrokken,
ingeval één of meer van de navolgende omstandigheden (de Change of Control) zich ten aanzien
van haar voordoet:
(a)

Catharine respectievelijk mevrouw A.C. Beijerinck-Vlek respectievelijk Jacob is niet langer
enig aandeelhouder van CJP@Work respectievelijk AnneInvest respectievelijk
NieuwPensioen;

(b)

Catharine respectievelijk mevr. A.C. Beijerinck-Vlek respectievelijk Jacob is niet langer enig
directeur van CJP@Work respectievelijk AnneInvest respectievelijk NieuwPensioen;

(c)

CJP@Work respectievelijk AnneInvest respectievelijk NieuwPensioen gaat een juridische
fusie of anderszins een verregaande vorm van samenwerking met derden aan;

(d)

het daartoe bevoegde orgaan van CJP@Work respectievelijk AnneInvest respectievelijk
NieuwPensioen neemt een besluit tot ontbinding van de betreffende Persoonlijke Houdster;

(e)

CJP@Work respectievelijk AnneInvest respectievelijk NieuwPensioen treedt in liquidatie of
staakt haar bedrijf;

(f)

CJP@Work respectievelijk AnneInvest respectievelijk NieuwPensioen vraagt surséance van
betaling aan, wordt in staat van faillissement verklaard, biedt haar schuldeisers een
buitengerechtelijk akkoord aan of verliest anderszins de vrije beschikking over haar vermogen.

8.2

Ingeval een Persoonlijke Houdster verplicht is haar Aandelen als gevolg van een Change of Control
aan te bieden op de wijze als bedoeld in dit Artikel 8, zal de Persoonlijke Houdster deze Aandelen
overeenkomstig de aanbiedingsprocedure weergegeven in de Statuten onmiddellijk aan de overige
Aandeelhouders aanbieden voor een koopprijs die gelijk is aan de aanschafwaarde (indien bij
oprichting verkregen, dan de nominale waarde) van de Aandelen dan wel, indien lager, de
marktwaarde van de Aandelen. Het bepaalde in Artikel 7.3 is van overeenkomstige toepassing.

8.3

Ingeval een Persoonlijke Houdster verplicht is haar Aandelen als gevolg van een Change of Control
aan te bieden op de wijze als bedoeld in dit Artikel 8, dan verplicht de betrokken Partner zich ertoe
om volledig en onvoorwaardelijk medewerking te verlenen aan de aanbieding door de Persoonlijke
Houdsters als bedoeld in dit Artikel 8.

9

AGIOSTORTINGEN DEELNEMERS COÖP EN UITGIFTE AANDELEN AAN DEELNEMERS
CÖOP
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9.1

Per het moment van haar toetreding tot deze Overeenkomst zal de Deelnemers Coöp verplicht zijn
zich om het volledige bedrag van het door haar leden ingebracht kapitaal op BP Deelnemingsrechten
(als gedefinieerd in de statuten van de Deelnemers Coöp) telkens onverwijld op de door haar
gehouden Aandelen te storten ten titel van agio (de Agiostorting).

9.2

De Deelnemers Coöp zal jaarlijks op of omstreeks de datum gelegen veertien Werkdagen
voorafgaand aan de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap in de gelegenheid
worden gesteld om in overeenstemming met het bepaalde in dit Artikel 9 nieuwe Aandelen B te
verwerven door middel van uitgifte van nieuwe Aandelen B door de Vennootschap aan de
Deelnemers Coöp, zulks tegen een uitgifteprijs per Aandeel B (de Uitgifteprijs per Aandeel) gelijk
aan de Marktwaarde per Aandeel B en zulks met een maximum van 5.000.000 Aandelen B. De
Deelnemers Coöp zal in de gelegenheid worden gesteld om een zodanig aantal Aandelen B te
verkrijgen dat, wanneer de Uitgifteprijs per Aandeel B wordt vermeerderd met het aantal nieuw uit te
geven Aandelen B, de uit deze vermenigvuldiging volgende totale uitgifteprijs (de Uitgifteprijs) in
zijn geheel (of althans zo veel als mogelijk) kan worden verrekend met het bedrag van de
Agiostortingen (voorzover niet reeds verrekend in overeenstemming met het bepaalde in dit Artikel
9).

9.3

De Vennootschap zal de Deelnemers Coöp door middel van een schriftelijke mededeling ten minste
dertig Werkdagen voorafgaand aan de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap op de
hoogte stellen van (i) het aantal nieuw uit te geven Aandelen B dat de Deelnemers Coöp in
overeenstemming met het bepaalde in dit Artikel 9 kan verkrijgen, (ii) de datum waarop de beoogde
uitgifte zal plaatsvinden (welke datum gelegen dient te zijn voor de betreffende jaarlijkse algemene
vergadering van de Vennootschap), (iii) het bedrag van de te verrekenen Agiostortingen (voorzover
niet reeds verrekend in overeenstemming met het bepaalde in dit Artikel 9), en (iii) de Uitgifteprijs.

9.4

Betaling van de Uitgifteprijs zal geschieden op de dag waarop de Aandelen B in overeenstemming
met het bepaalde in dit Artikel 9 aan de Deelnemers Coöp worden uitgegeven door de Uitgifteprijs
te verrekenen met het bedrag van de Agiostortingen (voorzover niet reeds verrekend in
overeenstemming met het bepaalde in dit Artikel 9). Voornoemde uitgifte zal plaatsvinden door
middel van het verlijden van de daartoe bestemde notariële akte van uitgifte ten overstaan van een
notaris.

9.5

Elk van Partijen verbindt zich om alle benodigde handelingen te verrichten om aan de Deelnemers
Coöp nieuwe Aandelen B uit te geven in overeenstemming met het bepaalde in dit Artikel 9. Partijen
elkaar alle informatie verstrekken, die redelijkerwijze benodigd is teneinde uitvoering te geven aan
het in dit Artikel 9 bepaalde.

10

UITKERINGEN

10.1

De winst van de Vennootschap die in een boekjaar is behaald, staat ter beschikking van de algemene
vergadering.

10.2

CJP@Work en NieuwPensioen verbinden zich hierbij om het bedrag van de winst van de
Vennootschap dat aan hen wordt uitgekeerd, direct als agio te storten op de door hen gehouden
aandelen A in het kapitaal van de Vennootschap totdat het gestorte bedrag aan agio per Aandeel A
gelijk is aan het gestorte bedrag aan agio per Aandeel B per 26 november 2014. Per Aandeel B is
per 26 november 2014 een bedrag van EUR 0,19 aan agio gestort.
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10.3

Elk van Partijen verbindt zich om zodra het gestorte bedrag aan agio per Aandeel A gelijk is aan het
gestorte bedrag per Aandeel B per 26 november 2014, mee te werken aan de omzetting van elk
Aandeel A en elk Aandeel B in een gewoon aandeel in het kapitaal van de Vennootschap en de
wijziging van de statuten van de Vennootschap zodanig dat het kapitaal van de Vennootschap
slechts bestaat uit gewone aandelen, en alle daartoe benodigde besluiten te nemen.

11

MEDIATION

11.1

In geval tussen Partijen enig geschil ontstaat voortvloeiende uit of verband houdende met deze
Overeenkomst of enige nadere overeenkomst (inclusief Geschillen over de bevoegdheid van arbiters
en eventuele voorlopige voorzieningen of andere voorlopige maatregelen) (een Geschil), zullen
betrokken Partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation, conform
het Reglement van de Mediatorsfederatie Nederland (gevestigd te Rotterdam), zoals dat luidt op de
aanvangsdatum van de mediation (MfN-Reglement).

11.2

De meest gerede Partij stelt de wederpartij(en) bij aangetekend schrijven in kennis van haar wens
een Geschil overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.1 te doen beslechten.

11.3

Binnen vijftien (15) Werkdagen na ontvangst door de wederpartij(en) van een kennisgeving als
bedoeld in artikel 11.2, zullen de betrokken Partijen een mediator benoemen die staat ingeschreven
in het door Stichting Kwaliteit Mediators (gevestigd te Rotterdam) gehouden register van mediators,
om te bemiddelen bij de oplossing van het Geschil.

11.4

Indien betrokken Partijen het binnen de termijn als bedoeld in artikel 11.3 niet eens worden over de
benoeming van een mediator, zal de meest gerede partij het secretariaat van Stichting Kwaliteit
Mediators (gevestigd te Rotterdam) overeenkomstig het MfN-Reglement verzoeken een voorstel te
doen voor de benoeming van een mediator, waarna betrokken Partijen over zullen gaan tot
benoeming van de voorgestelde mediator.

11.5

Betrokken partijen zullen gedurende ten hoogste dertig (30) Werkdagen na ondertekening van de
mediationovereenkomst met de mediator hun volledige medewerking aan de mediation verlenen,
tenzij de volgens de mediator de mediation eerder beëindigt.

11.6

Indien de betrokken Partijen er niet in slagen het Geschil geheel of gedeeltelijk via mediation op te
lossen, zal het Geschil worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Reglement van het
Nederlands Arbitrage Instituut. Daarbij geldt hetgeen in artikel 18.1 is bepaald.

12

AANSPRAKELIJKHEID

12.1

Ieder van de Partners staat ervoor in en garandeert jegens de overige Aandeelhouders en de
Vennootschap dat de door haar gecontroleerde Persoonlijke Houdster haar verplichtingen
voortvloeiende uit deze Overeenkomst zal nakomen. De Aandeelhouders en de Vennootschap
kunnen ieder van de Partners rechtstreeks aanspreken tot nakoming van de verplichtingen van de
door die Partner gecontroleerde Persoonlijke Houdster uit hoofde van deze Overeenkomst.

12.2

De echtgenoot van iedere Partner heeft de desbetreffende Partner schriftelijk toestemming gegeven
tot het aangaan van deze Overeenkomst en de daarin vervatte verplichtingen middels de als Error!
Reference source not found. aangehechte 1:88 verklaringen.

13

TOETREDING NIEUWE AANDEELHOUDERS
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13.1

De Aandeelhouders komen hierbij overeen dat er geen Aandelen worden uitgegeven of
overgedragen (i) anders dan in overeenstemming met het bepaalde in de Statuten en deze
Overeenkomst en (ii) aan personen of rechtspersonen die geen Partij zijn, tenzij deze persoon
schriftelijk heeft verklaard een toetredingsovereenkomst tot toetreding tot deze Overeenkomst te
zullen tekenen, welke alsdan in samenspraak met de Aandeelhouders en de Vennootschap zal
worden opgesteld.

13.2

De Aandeelhouders komen hierbij overeen dat indien de AVA besluit om nieuwe Aandeelhouders
toe te laten treden, elk van de bestaande Aandeelhouders zal meewerken aan de uitgifte casu quo
van Aandelen en toetreding tot de aandeelhoudersovereenkomst in overeenstemming met het
bepaalde in Artikel 13.1.

14

NON-CONCURRENTIE

14.1

Non-concurrentiebeding
De Partners verbinden zich jegens de Vennootschap en elk van de andere Partners om, zo lang zij
direct of indirect (door middel van hun Persoonlijke Houdsters) bij de Vennootschap betrokken zijn
als werknemer, bestuurder, aandeelhouder of anderszins en gedurende een periode van twee (2)
jaar nadien, noch zelf in enige vorm een onderneming, die concurrerende of vergelijkbare activiteiten
ontplooit als de Vennootschap, te vestigen, ondersteunen of drijven, noch financieel of in welke vorm
dan ook bij een zodanige onderneming een belang te hebben, of daarin of daarvoor op enige wijze
werkzaam te zijn, hetzij tegen een vergoeding hetzij om niet, of enig aandeel daarin van welke aard
dan ook te hebben.

14.2

Niet-nakoming
Bij niet-nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van Artikel 14.1 zal de overtredende Partner
c.q. Persoonlijke Houdster aan de Vennootschap, een direct opeisbare boete van EUR 50.000 per
overtreding en EUR 5.000 per dag dat die overtreding voortduurt verschuldigd worden, onverminderd
diens gehoudenheid tot vergoeding van de volledige schade aan de Vennootschap. Partijen
erkennen dat de in dit Artikel 14.2 genoemde boete een redelijke en getrouwe schatting weergeeft
van de door de Vennootschap te lijden schade, indien één der Partners en/of Persoonlijke Houdsters
diens verplichtingen uit hoofde van Artikel 14.1 niet nakomt.

15

KENNISGEVINGEN

15.1

Schriftelijke mededelingen
Alle mededelingen uit hoofde van of in verband met deze Overeenkomst dienen, tenzij anders
vermeld, schriftelijk per elektronische mail of brief te worden gedaan.

15.2

Adressen
Partijen dienen kennisgevingen en documenten uit hoofde van deze Overeenkomst te verzenden
naar het adres of emailadres van een Partij dat onderaan deze Overeenkomst achter de naam van
de betreffende Partij is vermeld, onder vermelding van de afdeling of functionaris voor wie de
mededeling of het document bestemd is, of naar enig ander adres of faxnummer en ter attentie van
enige andere vennootschap, afdeling of functionaris die een Partij met inachtneming van een termijn
van vijf Werkdagen vóór de mededeling of verzending aan de andere Partijen heeft verstrekt.
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15.3

Aflevering en tijdstip van ontvangst

15.3.1

Mededelingen en documenten die een Partij in verband met deze Overeenkomst aan een andere
Partij stuurt, worden slechts geacht te zijn gedaan of afgeleverd:
(a)

ingeval van verzending per elektronische mail: wanneer zij in leesbare vorm zijn ontvangen;
of

(b)

ingeval van verzending per post: wanneer zij in persoon op het betreffende adres zijn
achtergelaten dan wel vijf Werkdagen nadat zij in een gefrankeerde en juist geadresseerde
envelop ter post zijn bezorgd,

alsmede, indien de adresgegevens in Artikel 15.2 tevens de gegevens omvatten van een bepaalde
afdeling of functionaris: wanneer de mededeling of het stuk aan die afdeling of functionaris is gericht.
15.3.2

Kennisgevingen die overeenkomstig het bepaalde in dit Artikel 15 worden afgeleverd dan wel
bezorgd op een bepaalde Werkdag na 16.00 uur of op een dag die geen Werkdag is, worden geacht
op de eerstvolgende Werkdag om 10.00 uur te zijn afgeleverd.

15.4

Nederlandse taal

15.4.1

Alle kennisgevingen uit hoofde van of in verband met deze Overeenkomst dienen in de Nederlandse
taal te worden gedaan.

15.4.2

Alle overige documenten die uit hoofde van of in verband met deze Overeenkomst dienen te worden
verschaft, dienen:
(a)

in de Nederlandse taal te luiden; of

(b)

indien zij niet in de Nederlandse taal luiden en de wederpartij zulks in redelijkheid verlangt, te
worden vergezeld van een beëdigde Nederlandse vertaling, in welk geval de Nederlandse
vertaling zal prevaleren tenzij het stuk tot de oprichtingstukken behoort of een wettelijk of
officieel document betreft.

16

OVERIGE

16.1

Beëindiging

16.1.1

Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

16.1.2

Deze Overeenkomst eindigt van rechtswege zodra alle Aandelen worden gehouden door één Partij.

16.1.3

Niettegenstaande het in Artikel 16.1.2 bepaalde, geldt dat elke Partij ook na de einddatum gebonden
blijft aan de bepalingen in deze Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn ook na het einde van
deze Overeenkomst toepasselijk te blijven. Tot die bepalingen behoren in ieder geval Artikel 14 (Nonconcurrentie), Artikel 16.8 (Geheimhouding), Artikel 17 (Toepasselijk recht) en Artikel 18
(Uitvoeringsbepalingen).

16.2

Verbod van cessie
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Geen van de Partijen mag haar rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst overdragen aan
een derde partij, behoudens in geval van voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere
Partijen.
16.3

Kosten

16.3.1

Alle kosten die een Partij heeft gemaakt of moet maken met betrekking tot het onderhandelen, het
opstellen, de uitvoering en handhaving van deze Overeenkomst en de uitoefening en handhaving
alle daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende overeenkomsten, rechten en
bevoegdheden komen voor haar eigen rekening, voor zover deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk
anders bepaalt.

16.4

Geen ontbinding
Elke Partij doet hierbij, voor zover wettelijk is toegestaan, afstand van het recht:
(a)

algehele of gedeeltelijke ontbinding van deze Overeenkomst te vorderen op grond van het
bepaalde in artikel 6:265 BW dan wel op enige andere grond naar Nederlands of ander
toepasselijk recht;

(b)

haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst op te schorten op grond van het
bepaalde in de artikelen 6:52, 6:262 en 6:263 BW dan wel op enige andere grond naar
Nederlands of ander toepasselijk recht;

(c)

deze Overeenkomst te vernietigen op grond van het bepaalde in artikel 6:228 BW dan wel op
enige andere grond naar Nederlands of ander toepasselijk recht; en

(d)

in rechte wijziging van deze Overeenkomst te vorderen op grond van het bepaalde in artikel
6:230 BW.

16.5

Deelbaarheid

16.5.1

Indien enige bepaling van deze Overeenkomst in enige jurisdictie nietig, vernietigbaar of niet
afdwingbaar mocht blijken te zijn, zal dat geen gevolgen hebben:
(a)

voor de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze
Overeenkomst in desbetreffende jurisdictie; noch

(b)

voor de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van die bepaling en van de overige bepalingen
van deze Overeenkomst in enig ander land.

16.5.2

Partijen zullen te goeder trouw te onderhandelen over de vervanging van de eventueel niet
afdwingbare bepaling van deze Overeenkomst door een bepaling die wel afdwingbaar is en die de
inhoud en strekking van de niet afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert.

16.6

Geen afstand van recht
Ingeval een Partij een haar toekomend recht of een haar toekomende bevoegdheid uit hoofde van
deze Overeenkomst niet of niet tijdig uitoefent, zal dat het betreffende recht of de betreffende
bevoegdheid niet aantasten en zal die Partij niet geacht worden afstand te hebben gedaan van dat
recht of van die bevoegdheid of van de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot het ontstaan
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van dat recht of de bevoegdheid. Enig afstand van een recht, bevoegdheid of feit in het verleden,
kan niet worden aangemerkt als een afstand van een toekomstig recht, toekomstige bevoegdheid of
gebeurtenis.
16.7

Strijd met Statuten
Indien een bepaling uit deze Overeenkomst in strijd is met de Statuten prevaleert de bepaling uit
deze Overeenkomst, voor zover toegestaan onder Nederlands recht.

16.8

Geheimhouding
Partijen verbinden zich om tijdens en na de duur van deze Overeenkomst op geen enkele wijze direct
of indirect informatie betreffende de Groep of de Aandeelhouders aan derden te verstrekken. Partijen
staan er voor in dat hun aandeelhouders, bestuurders, vertegenwoordigers, werknemers, adviseurs
en gelieerde (rechts)personen overeenkomstig handelen. Dit Artikel 16.8 is niet van toepassing op
informatie, die algemeen bekend of toegankelijk is of die een Partij op grond van wet- of regelgeving
dan wel op grond van een uitspraak van een rechterlijke instantie dient te verstrekken.

16.9

Verdere verklaringen
Elke Partij verbindt zich hierbij om alle (rechts)handelingen te verrichten die en alles te zullen doen
wat de andere Partij nodig of wenselijk acht (ter discretie van de andere Partij) in verband met deze
Overeenkomst en de daarmee verband houdende transacties.

16.10

Gehele overeenkomst
Deze Overeenkomst inclusief overwegingen en Bijlagen vormt de gehele, definitieve, exclusieve
overeenkomst tussen Partijen ten aanzien van het hierin geregelde onderwerp en vervangt alle
eerdere mondelinge en schriftelijke onderhandelingsresultaten, afspraken en overeenkomsten
(waaronder begrepen de aandeelhoudersovereenkomst inzake de Vennootschap gedateerd 13
augustus 2013 en de versie gedateerd 26 november 2014 en de Intentieverklaring gedateerd 10 mei
2016).

16.11

Wijzigingen
Deze Overeenkomst zal niet worden gewijzigd, aangevuld of herroepen tenzij dit schriftelijk
geschiedt en rechtsgeldig wordt ondertekend door of namens elke Partij.

16.12

Ondertekening in delen
Deze Overeenkomst mag getekend worden in afzonderlijke delen; in welk geval de ondertekende
exemplaren tezamen een en dezelfde Overeenkomst vormen.

17

TOEPASSELIJK RECHT
Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

18

UITVOERINGSBEPALINGEN

18.1

Arbitrage
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Alle geschillen die zich tussen de Partijen mochten voordoen met betrekking tot deze Overeenkomst
(inclusief een geschil over het bestaan, de rechtsgeldigheid of de beëindiging van deze
Overeenkomst of ter zake enige niet-contractuele verbintenis voortvloeiende uit of verband
houdende met deze Overeenkomst) zullen bij uitsluiting worden beslecht door arbitrage
overeenkomstig de reglementen van het Nederlands Arbitrage Instituut. Daarbij geldt:
(a)

het scheidsgerecht zal bestaan uit een of drie arbiters;

(b)

de plaats van arbitrage zal Amsterdam zijn;

(c)

het geding zal worden gevoerd in de Nederlandse taal;

(d)

het scheidsgerecht zal beslissen naar de regels van het recht; en

(e)

het Nederlands Arbitrage Instituut mag het arbitraal vonnis niet laten publiceren.

18.2

Woonplaatskeuze

18.2.1

Elke Partij kiest hierbij onherroepelijk op grond van artikel 1:15 BW woonplaats te Amsterdam.

18.2.2

Dit Artikel 18.2 heeft geen gevolgen voor andere wettelijk toegestane wijzen van betekening.

Deze Overeenkomst is aangegaan op de datum als genoemd aan het begin van deze Overeenkomst.

Restant van de pagina opzettelijk blanco gelaten
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Bijlage 1
DEFINITIES
Aandeelhouder

een aandeelhouder in het kapitaal van de Vennootschap;

Aandelen

heeft de in Overweging Error! Reference source not found. aan dit begrip
toegekende betekenis;

Agiostorting

heeft de in Artikel 9.1 aan dit begrip toegekende betekenis;

AnneInvest

AnneInvest B.V.;

AVA

de algemene vergadering van de Vennootschap;

Bad Leaver

een Persoonlijke Houdster die de door haar gehouden Aandelen aanbiedt
aan de Vennootschap indien zich ten aanzien van de Persoonlijke Houdster
een omstandigheid voordoet als bedoeld in Artikel 7.1.1;

Bestaande
Aandeelhouders

de Persoonlijke Houdsters, de Coöp en de Deelnemers Coöp;

Bijlage

een bijlage bij deze Overeenkomst;

Blokkeringsregeling

de blokkeringsregeling zoals opgenomen in de Statuten;

Catharine

mevrouw C.G. Peters;

Change of Control

heeft de in Artikel 8.1 aan dit begrip toegekende betekenis;

CJP@Work

CJP@Work B.V.;

Coöp

BrightNL Coöperatie U.A.;

Deelnemers Coöp

BrightPensioen Coöperatief U.A.

Directie

heeft de in Artikel 3.1 aan dit begrip toegekende betekenis;

Dochtervennootschap

enige dochtermaatschappij van de Vennootschap als bedoeld in artikel
2:24a BW;

Exclusiviteitsperiode

heeft de in Artikel 2.4.1 aan dit begrip toegekende betekenis;
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Good Leaver

een Persoonlijke Houdster die de door haar gehouden Aandelen aanbiedt
aan de Vennootschap indien zich ten aanzien van de Persoonlijke Houdster
een omstandigheid voordoet als bedoeld in Artikel 7.2.1;

Groep

de
Vennootschap
en
al
haar
dochtermaatschappijen
en
groepsmaatschappijen, zoals gedefinieerd in de artikelen 2:24a en 2:24b
BW, te enigerlei tijd;

Kennisgeving

heeft de in Artikel 6.1 aan dit begrip toegekende betekenis;

Koper

heeft de in Artikel 6.1 aan dit begrip toegekende betekenis;

Marktwaarde

de waarde van een Aandeel B zoals vastgesteld bij besluit van de AvA in
het kader van een uitgifte van Aandelen B, waarbij rekening gehouden wordt
met de meest recente waarderingen toegekend bij (i) een (her)financiering
van de Vennootschap door een financiële instelling van goede reputatie en
(ii) een kapitaaldeelneming in de Vennootschap door een derde die hetzij
een financiële instelling is of een strategische partij met goede reputatie.

Management
Overeenkomst

heeft de in Artikel 3.1 aan dit begrip toegekende betekenis;

Notaris

Mr. N.C. van Smaalen, notaris te Amsterdam, verbonden aan Van Campen
& Partners N.V., danwel haar waarnemer of opvolger;

Overeenkomst

de onderhavige aandeelhoudersovereenkomst inclusief de overwegingen
en Bijlagen;

Overige
Aandeelhouders

heeft de in Artikel 6.1 aan dit begrip toegekende betekenis;

Partij

een partij bij deze Overeenkomst;

Partners

Catharine en Jacob;

Persoonlijke Houdsters

CJP@Work, AnneInvest en NieuwPensioen;

Jacob

de heer J. Zonneveld;

NieuwPensioen

NieuwPensioen B.V.;

Statuten

de statuten van de Vennootschap;

Tweede Tranche
Investering

heeft de in Artikel 2.2.1 aan dit begrip toegekende betekenis;
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Uitgifte

heeft de in Artikel 2.2.1 aan dit begrip toegekende betekenis;

Uitgifteprijs

heeft de in Artikel 9.2 aan dit begrip toegekende betekenis;

Uitgifteprijs per Aandeel heeft de in Artikel 9.2 aan dit begrip toegekende betekenis;
Vennootschap

Bright Pensions N.V.;

Verkopende
Aandeelhouders

heeft de in Artikel 6.1 aan dit begrip toegekende betekenis;

Werkdag

elke dag (met uitzondering van een zaterdag of zondag) waarop banken in
Nederland geopend zijn.
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