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AKTE VAN OPRICHTING
(BrightPensioen Codperatief U.A.)

Op vier mei tweeduizend zestien is voor mij, mr. Pieter Gerard van Druten, notaris —
met plaats van vestiging Amsterdam, verschenen:
de heer mr. Christiaan-Coen Sip, geboren te Zaanstad op twee mei
negentienhonderd achtenzeventig, met kantooradres Fred. Roeskestraat 100, 1076 —
ED Amsterdam, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
1
Bright Pensions N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te
Amsterdam en met adres: Entrada 501, 1114AA Amsterdam-Duivendrecht,
ingeschreven in het handeisregister onder nummer 57253269 (oprichter 1); en
2
Catharina Gertrude Jakobsen, geboren te 's-Hertogenbosch op negentien —
januari negentienhonderd zesenzeventig, wonende te Ceintuurbaan 251 1,
1074CZ Amsterdam, gehuwd, houder van een paspoort met nummer
NU24B4969 (oprichter 2, en tezamen met oprichter 1: oprichters).
Volmacht
Van het bestaan van de aan de comparant verleende volmachten is gebleken uit twee
(2) onderhandse akten van volmacht, welke in kopie aan deze akte zullen worden
gehecht (Bii!age).
De comparant heeft het volgende verklaard:
de oprichters richten hierbij op een cooperatie (cooperatie), met de volgende
statuten.
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STATUTEN:
1
Begripsbepalingen
1.1 In deze statuten wordt verstaan onder:
algemene vergadering: de algemene vergadering van de cooperatie;
Bright Pensions N.V.: een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te
Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57253269; directie: het bestuur van de cooperatie;
BP deelnemingsrecht: een evenredig recht van een lid of een voormalig lid —
jegens de cooperatie op de opbrengsten van aandelen in het kapitaal van
Bright Pensions N.V., overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 en artikel 27; ledenrekening: met betrekking tot een lid, de rekening als bedoeld in artikel —
10;
ledenovereenkomst: de overeenkomst tussen ieder afzonderlijk lid en de
cooperatie als bedoeld in artikel 8;
lid: een lid van de cooperatie;
lidmaatschap: het lidmaatschap van de cooperatie;
lidmaatschapsrecht: met betrekking tot een lid, alle rechten, verplichtingen en
contractuele verhoudingen van het betreffende lid ten opzichte van de
cooperatie en de andere leden, voortvloeiend uit het lidmaatschap, de statuten en tussen de cooperatie en het desbetreffende lid gesloten overeenkomsten, —
waaronder begrepen de rechten van het betreffende lid ten aanzien van zijn —
ledenrekening;
schriftelijk: per brief, e-mail of door een op andere wijze langs elektronische —
weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van —
de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
statuten: de statuten van de cooperatie;
verzoeker: heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in artikel 5.3;
winstreserve: heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in artikel 17.1.
1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij —
het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
2
Naam, zetel en aansprakelijkheid
2.1 De naam van de cooperatie is:
BrightPensioen Cooperatief U.A.
2.2 De cooperatie is gevestigd in de gemeente Amsterdam.
2.3 De leden en de voormalige leden zijn niet verplicht bij te dragen in een
eventueel tekort bestaande ten tijde van de ontbinding van de cooperatie.
3
Doel
3.1 De cooperatie heeft ten doel te voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften van de leden, waaronder het besparen van kosten, krachtens overeenkomsten met haar leden gesloten (als onderdeel van de lidmaatschapsrechten en, indien van
toepassing, separate overeenkomsten die de cooperatie is aangegaan met de leden) in het kader van het bedrijf dat de cooperatie te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen. De cooperatie kan onder meer, ter realisering van haar doel, gelden aantrekken van haar leden teneinde deze —
gelden te investeren.
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De cooperatie tracht haar in artikel 3.1 omschreven doel te bereiken door het —
uitvoeren of doen uitvoeren van de volgende ondernemingsactiviteiten in eigen
naam en voor eigen rekening en risico:
(a)
het ten behoeve van haar leden houden van aandelen in Bright Pensions
N.V., het behartigen van de belangen van haar leden en uitoefenen van —
de stemrecht op de aandelen ten behoeve van haar leden (ook zijnde —
deelnemers van BrightPensioen);
(b)
het optreden als bestuurder van Stichting Bright LifeCycle Fund, een
stichting die optreedt als houder van de juridische eigendom van de
activa van het fonds voor gemene rekening Bright LifeCycle Fund;
(c)
het investeren van het door de leden beschikbaar gestelde vermogen —
met als doel winst te realiseren ten bate van de leden;
(d)
het financieren van ondernemingen en vennootschappen, het lenen,
uitlenen en bijeenbrengen van gelden, daaronder begrepen het uitgeven
van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het —
aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
(e)
het verkrijgen en/of besturen van ondernemingen en vennootschappen —
en andere rechtspersonen;
(f)
het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het vervreemden,
het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en
vennootschappen en andere rechtspersonen;
(g)
het verzorgen en verstrekken van adviezen aan ondernemingen en
vennootschappen waarin de cooperatie een belang heeft;
(h)
het aangaan van overeenkomsten waarbij de cooperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt;
(i)
het verstrekken van garanties, het verbinden van de cooperatie en het —
bezwaren van activa van de cooperatie ten behoeve van verplichtingen —
van de cooperatie, alsmede ten behoeve van verplichtingen van
ondernemingen en vennootschappen waarmee de cooperatie in een
groep is verbonden en voor verplichtingen van derden,
en al hetgeen op vorenstaande betrekking heeft of daartoe bevorderlijk kan —
zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De cooperatie kan overeenkomsten als die welke zij met de leden sluit ook met
anderen aangaan, doch niet in een zodanige mate dat de overeenkomsten met
de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn.
Toelating van leden. Ledenregister
Leden van de cooperatie kunnen zijn:
(a)
natuurlijke personen;
(b)
rechtspersonen;
(c)
personenvennootschappen en andere vennootschappen zonder
rechtspersoonlijkheid.
Toelating van een lid geschiedt krachtens besluit van de directie.
Bij het besluit tot toelating worden de verdere voorwaarden tot toelating
bepaald.
De directie houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden —
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en de stand van hun ledenrekening en het aantal BP deelnemingsrechten dat door ieder lid wordt gehouden zijn opgenomen. De directie verstrekt kosteloos op verzoek van een lid een uittreksel uit het ledenregister ter zake van zijn
lidmaatschap en daaraan verbonden lidmaatschapsrecht. De directie legt het —
ledenregister voor de leden ter inzage ten kantore van de cooperatie of op een andere daartoe geschikte plaats.
Overdracht en overgang van lidmaatschap en lidmaatschapsrecht.
Het lidmaatschap en daaraan verbonden lidmaatschapsrecht is niet persoonlijk
en is voor overdracht en overgang vatbaar overeenkomstig dit artikel 5.
Verpanding van een lidmaatschap en daaraan verbonden lidmaatschapsrecht is niet toegestaan. Het bepaalde in artikel 4.2 is van overeenkomstige
toepassing op een overdracht.
Het lidmaatschap en daaraan verbonden lidmaatschapsrecht van een
rechtspersoon dat als gevolg van een juridische fusie of een juridische splitsing
of een vergelijkbare rechtsfiguur onder enig toepasselijk recht ophoudt te
bestaan, gaat over op de verkrijgende rechtspersoon, onderscheidenlijk over —
op een andere verkrijgende rechtsopvolger. De verkrijgende rechtspersoon of andere verkrijgende rechtsopvolger kan zijn rechten jegens de cooperatie pas uitoefenen nadat daartoe goedkeuring is verleend door de directie.
Een lid dat zijn lidmaatschap en daaraan verbonden lidmaatschapsrecht wenst over te dragen (verzoeker) is daartoe slechts gerechtigd na verkregen
goedkeuring van de directie. Het verzoek tot goedkeuring wordt gedaan door —
middel van een kennisgeving gericht aan de directie, onder opgave van de
persoon aan wie de verzoeker het lidmaatschap en daaraan verbonden
lidmaatschapsrecht wenst over te dragen.
Voor de overdracht of verpanding van een lidmaatschap en daaraan verbonden
lidmaatschapsrecht is tevens vereist een schriftelijke overeenkomst waarbij de betrokkenen partij zijn en een schriftelijke kennisgeving aan de cooperatie.
Het saldo van de ledenrekening zal in geval van overdracht na de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in artikel 5.4 door de cooperatie worden gehouden —
voor het lid dat het lidmaatschap en daaraan verbonden lidmaatschapsrecht —
door de overdracht heeft verkregen.
BP deelnemingsrechten
De directie kan aan een lid een of meer BP deelnemingsrechten toekennen. —
Het totaal aantal uitstaande BP deelnemingsrechten is gelijk aan het totaal
aantal aandelen B in het kapitaal van Bright Pensions N.V. gehouden door de cooperatie.
BP deelnemingsrechten mogen slechts worden uitgegeven, overgedragen aan of anderszins worden verkregen door een (rechts)persoon die reeds een lid is of tegelijkertijd met een dergelijke uitgifte, overdracht of verkrijging wordt
toegelaten als lid. BP deelnemingsrechten mogen tevens worden overgedragen
aan Bright Pensions N.V. en de cooperatie.
BP deelnemingsrechten zullen worden uitgeven krachtens besluit van de
directie. Bij een besluit tot uitgifte van BP deelnemingsrechten worden de
uitgifteprijs en de overige voorwaarden bepaald.
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Een houder van BP deelnemingsrechten die zijn BP deelnemingsrechten wenst
over te dragen, is daartoe slechts gerechtigd na verkregen goedkeuring van de
directie. Het verzoek tot goedkeuring wordt gedaan door middel van een
kennisgeving gericht aan de directie, onder opgave van de persoon aan wie de verzoeker de BP deelnemingsrechten wenst over te dragen.
BP deelnemingsrechten worden alleen gehouden ten behoeve van het
toewijzen van uitkeringen overeenkomstig artikel 17 en 27. Houders van BP —
deelnemingsrechten hebben geen stemrecht.
Einde van het lidmaatschap
Het lidmaatschap van een lid eindigt van rechtswege indien zijn lidmaatschap —
en daaraan verbonden lidmaatschapsrecht overeenkomstig het bepaalde in —
artikel 5 is overgedragen, dan wel:
(a)
indien het lid een natuurlijk persoon is, door de dood van het lid;
(b)
indien het lid een rechtspersoon is, doordat die rechtspersoon ophoudt te
bestaan zonder rechtsopvolger onder algemene titel of vergelijkbare
rechtsfiguur, onverminderd het bepaalde in artikel 5.2;
(c)
indien het lid een personenvennootschap is of een andere vennootschap
zonder rechtspersoonlijkheid, doordat die vennootschap ophoudt te
bestaan.
Voorts eindigt het lidmaatschap en daaraan verbonden lidmaatschapsrecht van
een lid met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.3 tot en met 7.11 door: —
(a)
opzegging door het lid;
(b)
opzegging door de cooperatie aan het lid; of
(c)
ontzetting van het lid.
Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het
einde van een boekjaar waarin wordt opgezegd. Echter, het lidmaatschap kan onmiddellijk door opzegging door een lid worden beeindigd indien:
(a)
van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te —
laten voortduren; of
(b)
een besluit is genomen waarbij de rechten van het lid zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard dan wel een besluit tot omzetting van de —
cooperatie in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van
Boek 2, Titel 7 van het Burgerlijk Wetboek, is genomen en het lid binnen een maand nadat het besluit hem bekend is geworden de directie in
kennis heeft gesteld van zijn voornemen het lidmaatschap met
onmiddellijke ingang te willen beeindigen.
Ingeval van opzegging door het lid als bedoeld onder (b) is het besluit waarbij —
de rechten van het lid zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, niet op dat lid van toepassing. De bevoegdheid tot opzegging door een lid als bedoeld onder (b) geldt niet voor het geval van wijziging van geldelijke rechten en
verplichtingen.
Het lidmaatschap en daaraan verbonden lidmaatschapsrecht eindigt eveneens indien het lid en de cooperatie dat schriftelijk zijn overeengekomen.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in artikel 7.3, doet het lidmaatschap —
en daaraan verbonden lidmaatschapsrecht eindigen op het vroegst toegelaten -
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tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
De directie kan besluiten tot het doen van een opzegging door de cooperatie —
aan een lid indien:
(a)
het betreffende lid niet langer deelnemer is in het fonds voor gemene —
rekening Bright LifeCycle Fund;
(b)
het desbetreffende lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten —
door de statuten aan het lidmaatschap gesteld;
(c)
het desbetreffende lid zijn verplichtingen jegens de cooperatie niet
nakomt; of
(d)
wanneer redelijkerwijs van de cooperatie niet gevergd kan worden het —
lidmaatschap ten aanzien van het desbetreffende lid te laten voortduren. 7.7 De directie kan besluiten tot ontzetting van een lid uit het lidmaatschap.
Ontzetting kan alleen worden uitgesproken ten aanzien van een lid wanneer —
het desbetreffende lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
cooperatie handelt of de cooperatie op onredelijke wijze benadeelt.
7.8 Kennisgeving van opzegging of ontzetting door de cooperatie geschiedt
schriftelijk door de directie met opgave van redenen.
7.9 Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap van een lid door de
cooperatie op grond van het feit dat een lid zijn verplichtingen jegens de
cooperatie niet nakomt of dat redelijkerwijs van de cooperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, alsmede van een besluit tot
ontzetting uit het lidmaatschap, staat het desbetreffende lid binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij de
algemene vergadering. In geval van ontzetting zal gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep het lid geschorst zijn, met dien
verstande, dat het geschorste lid toegang heeft tot de algemene vergadering —
waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en bevoegd is ten aanzien van
de schorsing het woord te voeren.
7.10 Bij beeindiging van het lidmaatschap zal een bedrag gelijk aan het bedrag dat —
het lid zou ontvangen ingevolge het bepaalde in artikel 27 indien de cooperatie op de dag van de beeindiging zou zijn ontbonden en vereffend, aan het lid
worden uitgekeerd, dan wel een zodanig ander bedrag als overeengekomen —
tussen de cooperatie en het betreffende lid.
7.11 Wanneer het lidmaatschap van een lid in de loop van een boekjaar eindigt, blijft
het desbetreffende lid de jaarlijkse bijdrage voor dat boekjaar (indien van
toepassing) voor het geheel verschuldigd.
7.12 Bij beeindiging van het lidmaatschap behoudt het lid zijn BP
deelnemingsrechten tenzij deze worden overgedragen met inachtneming van —
het bepaalde in artikel 6.3 en 6.5.
8
Ledenovereenkomst
8.1 Naast het lidmaatschap bestaat tussen ieder afzonderlijk lid en de cooperatie —
een overeenkomst in de zin van artikel 2:53 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. —
Tenzij de cooperatie en het lid anders overeenkomen, komt deze
overeenkomst tot stand bij het verkrijgen van het lidmaatschap en wordt deze —
slechts beeindigd bij het einde van het lidmaatschap.
7.6
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8.2

De cooperatie kan ook andere overeenkomsten met haar leden aangaan
betreffende aanvullende rechten en verplichtingen van ieder lid ten opzichte —
van de cooperatie en eventueel de leden onderling.
8.3 De algemene vergadering kan een ledenreglement vaststellen, welk
ledenreglement, onder meer, de interne organisatie van de cooperatie zal
beheersen.
9
Verplichtingen van de leden
De algemene vergadering kan op voorstel van de directie aan de leden verplichtingen
opleggen tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage en/of het storten van vermogen —
dan wel dergelijke bestaande verplichtingen wijzigen.
10
Inbreng op Iidmaatschap en ledenrekeningen
10.1 In de boeken van de cooperatie wordt voor ieder lid een ledenrekening
aangehouden. ledere ledenrekening wordt gecrediteerd met de
overeengekomen waarde van de inbreng door het desbetreffende lid in de
cooperatie per de datum van die inbreng. Deze ledenrekening zal verder toe- —
en afnemen overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van deze statuten,
de ledenovereenkomst(en), dan wel andere overeenkomsten tussen de
cooperatie en de leden.
10.2 De inbreng zal bestaan uit stortingen in geld, tenzij een inbreng anders dan in —
geld is overeengekomen.
11
Directie
11.1 De directie bestaat uit een of meer directeuren.
11.2 Directeuren kunnen uitsluitend uit leden worden benoemd.
11.3 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. In ontstane
vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
11.4 De directie zal uit zijn midden een voorzitter benoemen. Voorts zal de directie —
regelingen treffen voor de plaatsvervanging van de voorzitter in het geval van —
zijn afwezigheid.
11.5 ledere directeur kan te alien tijde door de algemene vergadering worden
geschorst of ontslagen.
11.6 Elke schorsing kan een of meerdere malen worden verlengd, maar zal in totaal niet langer dan Brie maanden duren. Is na verloop van die periode geen
beslissing genomen tot opheffing van de schorsing of tot ontslag, dan eindigt —
de schorsing.
12
Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling
12.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de directie belast met het besturen van de cooperatie.
12.2 Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien —
hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de cooperatie en de met haar verbonden organisatie.
12.3 De directie is bevoegd bepaalde delen van zijn taken, onder zijn
verantwoordelijkheid te delegeren aan daartoe benoemde commissies.
12.4 Besluiten van de directie kunnen buiten vergadering worden genomen, met —
dien verstande dat het betreffende voorstel ter inzage is gelegd aan alle
directeuren en geen van de directeuren bezwaar heeft tegen deze wijze van —
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besluitvorming. De vaststelling van schriftelijke besluiten zal worden
geeffectueerd door schriftelijke verklaringen van alle aanwezige directeuren. —
12.5 De directie kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en
werkwijze van de directie ter aanvulling op de relevante bepalingen in deze —
statuten.
13
Vertegenwoordiging. Tegenstrijdig belang
13.1 De directie is bevoegd de cooperatie te vertegenwoordigen. Indien twee of
meer directeuren in functie zijn, komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging —
mede toe aan twee directeuren tezamen.
13.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. leder van hen vertegenwoordigt —
de cooperatie met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid
gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald. Deze bevoegdheid geldt ook in geval van tegenstrijdig belang tussen de directie en de cooperatie, tenzij
er een aanwijzingsbesluit overeenkomstig artikel 13.3 is genomen.
13.3 In alle gevallen waarin de cooperatie een tegenstrijdig belang heeft met een of meer directeuren, blijft het bepaalde in artikel 13.1 onverkort van kracht tenzij —
de algemene vergadering een of meer andere personen heeft aangewezen om
de cooperatie in het desbetreffende geval te vertegenwoordigen. Ingeval van —
een tegenstrijdig belang tussen de cooperatie en alle directeuren wordt de
cooperatie vertegenwoordigd door een of meer directeuren of andere personen
die de algemene vergadering daartoe aanwijst.
13.4 In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende
directeuren tijdelijk met het besturen van de cooperatie belast, mits ten aanzien
van ten minste twee directeuren geen ontstentenis of belet bestaat.
13.5 In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren, alle directeuren
behoudens een of de enige directeur, wordt de cooperatie tijdelijk bestuurd
door een of meer andere personen die daartoe door de algemene vergadering worden aangewezen.
14 Goedkeuringsbesluiten
14.1 De algemene vergadering is bevoegd besluiten van de directie aan haar
goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden
omschreven en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
14.2 Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering voor een besluit als bedoeld in dit artikel 14, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de —
directie of de directeuren niet aan.
15
Boekjaar en jaarrekening
15.1 Het boekjaar van de cooperatie valt samen met het kalenderjaar.
15.2 De directie is verplicht van de vermogenstoestand van de cooperatie en van —
alles betreffende de werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te —
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te alien tijde de rechten en
verpiichtingen van de cooperatie kunnen worden gekend.
15.3 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens
verienging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de algemene —
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vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een —
jaarrekening op en legt deze voor de leden en de houders van BP
deelnemingsrechten ter inzage ten kantore van de cooperatie.
15.4 Binnen deze termijn legt de directie ook het bestuursverslag ter inzage voor de leden.
15.5 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een —
toelichting.
15.6 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren. Ontbreekt de
ondertekening van eon of meer van hen, dan wordt daarvan, onder opgave van
reden, melding gemaakt.
15.7 De cooperatie kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een
accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het
verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. De directie zal
hiertoe bevoegd zijn ingeval de algemene vergadering nalaat een accountant te
benoemen. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de —
directie. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een
verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. De
accountantsverklaring wordt overeenkomstig artikel 15.9 van deze statuten, —
beschikbaar gesteld aan de leden. De bepalingen van artikel 2:393 van het
Burgerlijk Wetboek zullen voor zover mogelijk overeenkomstig van toepassing —
zijn.
15.8 Indien geen accountantsverklaring als hiervoor in artikel 15.7 bedoeld
beschikbaar wordt gesteld, zal de algemene vergadering jaarlijks uit de leden —
een financiele commissie benoemen van ten minste twee personen die geen —
directeuren mogen zijn. De financiele commissie onderzoekt de jaarrekening en
brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Vereist het onderzoek van de jaarrekening bijzondere boekhoudkundige kennis dan —
kan de financiele commissie zich door een deskundige doen bijstaan. De
directie is verplicht de financiele commissie ten behoeve van haar onderzoek —
alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas —
en de waarden te tonen en de boeken en bescheiden van de cooperatie voor —
raadpleging beschikbaar te stellen.
15.9 Vanaf de aankondiging van een jaarlijkse algemene vergadering, zal de
cooperatie de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige stukken
genoemd in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter inzage leggen ten
kantore van de cooperatie. Leden zijn bevoegd de stukken ten kantore van de —
cooperatie in te zien of een kopie daarvan te krijgen zonder dat de cooperatie —
daarvoor kosten in rekening brengt.
15.10 De voorgaande leden van dit artikel 15 zijn van toepassing, tenzij artikel
2:395a, artikel 2:396 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de
cooperatie geldt en daarin anders is bepaald.
16
Vaststelling van de jaarrekening en decharge
16.1 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast op de jaarlijks te houden —
algemene vergadering als bedoeld in artikel 19.1.
16.2 Na vaststelling van de jaarrekening kan de algemene vergadering een besluit —
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nemen betreffende decharge van de directeuren voor het door hen gevoerde —
bestuur, voor zover het gevoerde bestuur wordt gereflecteerd in de
jaarrekening of elders aan de algemene vergadering openbaar gemaakt
voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening. De mate van vrijwaring —
van aansprakelijkheid zal onderworpen zijn aan de beperkingen krachtens de —
wet.
17
Winst, verlies en uitkeringen
17.1 De cooperatie houdt een winstreserve aan waaraan winsten worden
toegevoegd en ten laste waarvan verliezen worden gedelgd, overeenkomstig —
het in dit artikel 17 bepaalde (winstreserve).
17.2 De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door —
vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, —
met inachtneming van het hierna in artikel 17.3 bepaalde. Indien de algemene —
vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling
van de jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de winst, zal de
winst worden gereserveerd.
17.3 De leden en houders van BP deelnemingsrechten zijn als volgt gerechtigd tot —
de uitkeringen:
(a)
houders van BP deelnemingsrechten zijn, in verhouding tot het door elke
houder gehouden aantal BP deelnemingsrechten, exciusief gerechtigd —
tot de opbrengsten van de cooperatie die voortvloeien uit de deelneming
van de cooperatie in aandelen B in het kapitaal van Bright Pensions
N.V., waaronder begrepen uitkeringen, ongeacht de vorm, en enige
opbrengst van een overdracht van (een gedeelte) van die deelneming; —
en
(b)
de leden zijn voor gelijke delen gerechtigd tot alle overige uitkeringen. —
17.4 Een tekort mag slechts ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves —
worden gebracht zover de wet dat toestaat.
18 Bevoegdheid
Aan de algemene vergadering komen in de cooperatie alle bevoegdheden toe die niet
door de wet of de statuten aan de directie zijn opgedragen.
19
Algemene vergadering
19.1 Jaarlijks, uiterlijk binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar,
behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, wordt —
een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de
jaarvergadering komt onder meer aan de orde:
(a)
indien van toepassing: het bestuursverslag;
(b)
indien van toepassing: het verslag van de in artikel 15.8 bedoelde
financiele commissie;
(c)
vaststelling van de jaarrekening;
(d)
verlening van kwijting aan directeuren;
(e)
tenzij voor het volgende boekjaar reeds aan een accountant een
opdracht als bedoeld in artikel 15.7 is verleend: benoeming van een
accountant of financiele commissie overeenkomstig artikel 15.7 en ;
(f)
voorziening in eventuele vacatures;
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(g)

voorstellen van de directie of de leden, aangekondigd bij de oproeping —
voor de vergadering.
19.2 Andere algemene vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls de directie
dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of deze statuten verplicht is.
19.3 Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene
vergadering, is de directie verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het
verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan door oproeping
overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de cooperatie gevestigd is, veelgelezen dagblad, met inachtneming van de in —
artikel 20.2 vermelde oproepingstermijn. De verzoekers kunnen alsdan anderen
dan directeuren belasten met de leiding van de vergadering en het bijhouden —
van de notulen.
20
Oproeping, agenda en plaats van vergaderingen
20.1 Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie. Voorts
kunnen algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door personen die —
tezamen bevoegd zijn tot het uitoefenen van meer dan de helft van de
stemmen in de algemene vergadering.
20.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de zevende dag voor die van de
vergadering.
20.3 Bij de oproeping worden de to behandelen onderwerpen vermeld.
Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden
aangekondigd zulks met inachtneming van de in artikel 20.2 bedoelde termijn. 20.4 De oproeping zal worden verzonden naar de adressen van de stemgerechtigde
personen zoals deze zijn vermeld in het ledenregister. Indien een lid daarmee heeft ingestemd kan de oproeping door middel van een langs elektronische
weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het betreffende lid voor dit doel aan de cooperatie bekend is gemaakt, worden verzonden.
20.5 Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de
cooperatie volgens deze statuten gevestigd is. Algemene vergaderingen
kunnen ook elders in Nederland worden gehouden. Geldige besluiten kunnen dan slechts worden genomen indien alle stemgerechtigde leden aanwezig of —
vertegenwoordigd zijn.
21
Toegang en vergaderrechten
21.1 leder lid, iedere directeur, iedere stemgerechtigde pandhouder en iedere
houder van BP deelnemingsrechten is bevoegd een algemene vergadering bij te wonen. Leden en pandhouders kunnen zich ter vergadering doen
vertegenwoordigen door een schriftelijke gevolmachtigde. Geen toegang
hebben geschorste leden en geschorste directeuren, met uitzondering van het bepaalde in artikel 7.9.
21.2 ledere stemgerechtigde die ter vergadering aanwezig is, moet de presentielijst -
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tekenen. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook
moet worden getekend door andere personen die ter vergadering aanwezig —
zijn.
21.3 Een directeur niet zijnde een lid heeft een adviesrecht in de algemene
vergadering.
21.4 Omtrent de toelating van andere personen tot de vergadering beslist de
algemene vergadering.
22
Voorzitter en secretaris van de vergadering
22.1 De voorzitter van de directie is voorzitter van de vergadering, of bij diens
afwezigheid zijn plaatsvervanger. Indien zowel de voorzitter van de directie als diens plaatsvervanger niet aanwezig zijn, wordt de voorzitter van de
vergadering aangewezen bij besluit van de algemene vergadering.
22.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een secretaris aan. 23
Notulen; aantekening van besluiten van de leden
23.1 Van het verhandelde in een algemene vergadering worden notulen
bijgehouden door de secretaris van de vergadering. De notulen worden
vastgesteld door de voorzitter en de secretaris van de vergadering en ten blijke
daarvan door hen ondertekend.
23.2 De directie maakt aantekening van alle door de algemene vergadering
genomen besluiten. lndien de directie niet ter vergadering is vertegenwoordigd,
wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de —
genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie
verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de cooperatie ter inzage —
voor de leden. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van de aantekeningen verstrekt.
24
Besluitvorming in de vergadering
24.1 leder lid dat niet geschorst is, heeft het recht om een stem uit te brengen.
24.2 Voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
24.3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
24.4 Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het
oproepen en houden van algemene vergaderingen niet in acht zijn genomen, —
kunnen ter vergadering slechts geldige besluiten worden genomen, indien alle directeuren en stemgerechtigde personen aanwezig dan wel vertegenwoordigd
zijn en een dergelijk besluit is genomen met algemene stemmen.
24.5 Bij het vaststellen van het aantal stemmen en het aantal stemgerechtigde
personen dat aanwezig is dan wel vertegenwoordigd is, worden niet
meegerekend de leden zonder stemrecht ingevolge de wet of deze statuten. —
25
Besluitvorming buiten vergadering
25.1 Besluiten van de algemene vergadering kunnen in plaats van in een algemene vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits algemene stemmen van alle
stemgerechtigde personen en met voorkennis van de directie.
25.2 ledere bij een besluit als bedoeld in artikel 25.1 betrokken persoon is verplicht ervoor zorg te dragen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk
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schriftelijk ter kennis van de directie worden gebracht. De directie maakt van de
genomen besluiten aantekening en voegt deze aantekeningen bij de
aantekeningen bedoeld in artikel 23.2.
26
Statutenwijziging
26.1 De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen, mits de
vergadering is opgeroepen met de mededeling dat een besluit tot wijziging van deze statuten tijdens de vergadering zal worden voorgesteld. Een besluit tot —
statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van houders van BP deelnemingsrechten behoeft de instemming van een meerderheid van de
houders van BP deelnemingsrechten vertegenwoordigende tenminste twee —
derden (2/3) van alle uitstaande BP deelnemingsrechten.
26.2 Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, zullen ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de
stemgerechtigde personen ter inzage leggen, tot na het einde van de dag
waarop de vergadering wordt gehouden.
26.3 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiertoe een notariele akte
van statutenwijziging is verleden voor een notaris met plaats van vestiging in —
Nederland. Tot het doen verlijden van die akte is iedere directeur bevoegd.
27
Ontbinding en Vereffening
27.1 De cooperatie kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van —
de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 26.2 van deze statuten is van
overeenkomstige toepassing. Een besluit tot ontbinding behoeft zolang er BP —
deelnemingsrechten uitstaan, de instemming van een meerderheid van de
houders van BP deelnemingsrechten vertegenwoordigende tenminste twee
derden (2/3) van alle uitstaande BP deelnemingsrechten.
27.2 Ingeval van ontbinding van de cooperatie krachtens besluit van de algemene —
vergadering worden de directeuren vereffenaars van het vermogen van de
ontbonden cooperatie, tenzij de algemene vergadering besluit om een of meer andere personen tot vereffenaar te benoemen.
27.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel
mogelijk van kracht.
27.4 Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden cooperatie is
overgebleven, wordt overgedragen aan de leden en de houders van BP
deelnemingsrechten overeenkomstig het bepaalde in artikel 17.3.
27.5 Het bepaalde in Boek 2 Titel 1 van het Burgerlijk Wetboek is van
overeenkomstige toepassing op de vereffening.
28
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar van de cooperatie eindigt op eenendertig december tweeduizend
zeventien. Dit artikel met opschrift vervalt na afloop van het eerste boekjaar.
Slotverklaringen
Ten slotte heeft de comparant verklaard dat:
(a)
Per het moment van oprichting van de cooperatie, zullen de oprichters
toetreden als lid van de cooperatie.
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(b)

14

Per het moment van oprichting van de cooperatie, tot directeur van de
cooperatie worden benoemd de oprichter 1.

Slot
De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte
vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en
toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen —
prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben
kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing
is deze akte eerst door de comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend.
(volgt ondertekening)
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