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OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR IV
Op drieëntwintig januari tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, Mr Rudolf __
Matheus Hubertus Cremers, notaris te Roermond: ______________________
de heer Selcuk Öztürk, wonende te
Gegevens verwijderd door KvK
, geboren te Büyükkişla (Turkije) op acht april negentien honderd twee en
_
zeventig (van Nederlandse nationaliteit), identiteitskaartnummer
____________________________________________
__
gehuwd.
De comparant, handelende als gemeld, verklaarde bij deze akte een stichting
in het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: _____
Naam en Zetel __________________________________________________
Artikel 1 _______________________________________________________
1. De stichting draagt de naam: ____________________________________
Stichting Administratiekantoor Connect Business. ________________
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Roermond. _____________________
Doel __________________________________________________________
Artikel 2 _______________________________________________________
1. De stichting heeft ten doel: ______________________________________
A. Het uitgeven van certificaten tegen ontvangst van aandelen in het ____
kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
genaamd: Connect Business B.V., met zetel te Roermond, ________
kantoorhoudende te 6049 HV Herten, Gijs van Aardennestraat 39, ____
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ___
onder nummer 12062721, hierna te noemen: "de Vennootschap", dan
wel de voor deze aandelen krachtens fusie of splitsing in de plaats ____
komende aandelen, alsmede het uitoefenen van aan die aandelen ____
verbonden rechten, een en ander voor rekening en risico van de _____
certificaathouders. _________________________________________
_
B. De stichting zal de aan de aandelen verbonden rechten uitoefenen op
zodanige wijze, dat de belangen van de vennootschap en de met haar _
verbonden onderneming en van alle daarbij betrokkenen zo goed ____
mogelijk worden gewaarborgd. ________________________________
C. Het verrichten van alle verdere handelingen, welke met het _________
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk
kunnen zijn. ______________________________________________
2. Elke bedrijfsuitoefening welke commercieel risico voor de stichting zou ___
kunnen meebrengen, is uitgesloten. ______________________________
3. De stichting mag, anders dan bij wijze van gehele of gedeeltelijke _______
decertificering, de haar toebehorende aandelen niet vervreemden noch ___
zodanige aandelen verpanden of anderszins bezwaren, onverminderd het
bepaalde in artikel 3:259 lid 2 Burgerlijk Wetboek. ___________________
Onder decertificering wordt tevens verstaan de vervreemding van aandelen
onder gelijktijdige uitkering van de opbrengst aan de houder van de met die
aandelen corresponderende certificaten, mits dit in overeenstemming is __
met de desbetreffende administratievoorwaarden of overeenkomst ______
waaraan zowel de stichting als die certificaathouder zijn gehouden. ______
Vermogen _____________________________________________________
_______________________________________________________
Artikel 3
1. De middelen van de stichting bestaan uit alle wettig door de stichting te ___
verwerven baten. _____________________________________________
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__________
2. Onder middelen zijn niet begrepen de op de aandelen van de
_____________________________
Vennootschap verkregen uitkeringen.
Deze moeten zo spoedig mogelijk na ontvangst met inachtneming van het
in de voorwaarden van administratie bepaalde, aan de certificaathouders _
worden doorgegeven. _________________________________________
Certificaten ____________________________________________________
Artikel 4 _______________________________________________________
1. Telkens als de stichting aandelen in het kapitaal van de Vennootschap ___
verwerft, worden daarvoor evenzoveel certificaten toegekend. __________
2. De certificaten luiden op naam. __________________________________
Zij hebben dezelfde aanduiding als de aandelen waarvoor zij zijn ________
toegekend. Certificaatbewijzen worden niet toegekend. _______________
3. Het bestuur houdt ten kantore van de stichting een register, waarin de ____
namen en adressen van de certificaathouders en de aanduiding van hun _
certificaten worden ingeschreven. ________________________________
4. Iedere certificaathouder is verplicht zijn adres aan de stichting op te geven.
Indien een certificaathouder in gebreke blijft zijn adres op te geven of ____
indien, ingeval van adreswijziging, het nieuwe adres niet is opgegeven, is _
de stichting onherroepelijk gemachtigd namens de certificaathouder _____
kennisgevingen en oproepingen in ontvangst te nemen en die __________
certificaathouder te vertegenwoordigen in vergaderingen van ___________
certificaathouders. ____________________________________________
5. Elke inschrijving in het register bedoeld in lid 3 en iedere wijziging van ____
zodanige inschrijving wordt ondertekend door of namens het bestuur van _
de stichting. _________________________________________________
6. Iedere certificaathouder kan te allen tijde inzage nemen van het in lid 3 ___
bedoelde register en daaruit op zijn kosten uittreksels verkrijgen, voorzover
het te zijnen name geregistreerde certificaten betreft. _________________
Overdracht en overgang van certificaten ______________________________
_______________________________________________________
Artikel 5
Bij overgang of overdracht van certificaten vinden de bepalingen ___________
dienaangaande van de administratievoorwaarden toepassing. _____________
Bestuur _______________________________________________________
Artikel 6 _______________________________________________________
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste één lid. Tot eerste _____
bestuurders worden hierbij aangesteld: ____________________________
- mevrouw Josepina Dorothea Colbers, geboren op zesentwintig ______
__
augustus negentienhonderd vijfenvijftig te Roermond, wonende
__________________________
__
Gegevens verwijderd door KvK
__
- de heer Öcalan Yalman, wonende te Gegevens verwijderd door KvK
___
Gegevens verwijderd door KvK geboren te Ankara, Turkije op twintig april
negentienhonderdeenenzeventig. _____________________________
Genoemde bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. _______
2. Indien een hiervoor sub 1 genoemde bestuurder komt te ontbreken, zal __
desgewenst een nieuwe bestuurder worden benoemd bij unaniem _______
genomen besluit van het bestuur. ________________________________
Het bestuur bepaalt tevens het aantal te benoemen bestuurders. ________

Gegevens verwijderd door KvK

3. Indien het bestuur bestaat uit meerdere leden, dan kiest het uit zijn midden
__
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Alle functies van
secretaris, penningmeester en voorzitter kunnen door één persoon worden
gecombineerd. _______________________________________________
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4. Een bestuurslid, met uitzondering van een met name genoemd bestuurslid
als vermeld in lid 1 van dit artikel, wordt benoemd voor een periode van __
drie jaar. ____________________________________________________
5. Aan het bestuur komt de bevoegdheid toe een bestuurder te ontslaan. ___
Een dergelijk besluit wordt genomen met een meerderheid van stemmen. _
6. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende
leden, of vormt het overblijvende lid, een wettig college alsof het college __
voltallig was, behalve in de gevallen waarin hierna voltalligheid wordt ____
vereist voor het nemen van een bestuursbesluit. _____________________
7. Indien niet binnen drie maanden nadat alle bestuurders zijn komen te ____
ontbreken nog geen bestuurder is benoemd, zal een certificaathouder of __
andere belanghebbende de rechtbank te Roermond kunnen verzoeken in _
de vacature te voorzien. ________________________________________
8. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun ____________
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte kosten. _______________________
Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten __________________________
Artikel 7 _______________________________________________________
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden alwaar de Vennootschap ___
haar zetel heeft. ______________________________________________
2. Ieder kalenderjaar wordt tenminste één vergadering gehouden. _________
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de __
voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden ___
daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen _____
punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een ___
dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan _
worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker ____
bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de _
vereiste formaliteiten. __________________________________________
______
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3
bepaalde - door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der
oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van ____
aangetekende oproepingsbrieven. ________________________________
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de ______
vergadering, de te behandelen onderwerpen. _______________________
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden ___
aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de
orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de _
door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van
vergaderingen niet in acht genomen. ______________________________
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij ___
diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. _________
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door _
de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter __
daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door ___
degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben ______
gefungeerd. _________________________________________________
9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien
_
de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of
__________________________________________
vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten _
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__
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling
van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid __
kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
Indien niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter_____
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een nieuwe vergadering
worden bijeengeroepen waarin op een gelijkluidend voorstel als ________
geagendeerd voor de eerste vergadering alsnog kan worden besloten, ___
onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of _____________
vertegenwoordigde bestuurders. _________________________________
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle ______
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld door middel van een _______
schriftelijk medium (bijvoorbeeld per fax of e-mail) hun mening te uiten. Van
een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen ____
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede- _____
ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. _________
11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.________
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden _
alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig ___
uitgebrachte stemmen. _________________________________________
Indien de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. __
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter
een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit__
voor de stemming verlangt. _____________________________________
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. ______
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. ________
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist
de voorzitter. ________________________________________________
Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging __________________________
Artikel 8 _______________________________________________________
_______________
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Zij dient het stemrecht op de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap
op zodanige wijze uit te oefenen, dat de bloei van de Vennootschap _____
bevorderd wordt en dat tevens de belangen van de certificaathouders op _
behoorlijke wijze behartigd worden. _______________________________
2. Het bestuur dient er voor zorg te dragen, dat steeds zodanig dividend op _
de aandelen in de Vennootschap zal worden uitgekeerd als verantwoord is
met inachtneming van de continuïteit en de doelstelling van de _________
onderneming van de Vennootschap. ______________________________
3. Bestuursbesluiten strekkende tot: ________________________________
a. bepaling van de wijze waarop in de algemene vergadering van _______
aandeelhouders van de vennootschap zal moeten worden gestemd met
betrekking tot voorstellen tot uitgifte van nieuwe aandelen door de ____
vennootschap (daaronder begrepen vervreemding van ingekochte ____
aandelen), tot wijziging van de statuten van de Vennootschap of tot ___
ontbinding van de Vennootschap;______________________________
b. wijziging van de administratievoorwaarden; ______________________
c. vervreemding van aandelen in de Vennootschap, _________________
kunnen slechts genomen worden met algemene stemmen in een voltallige
_
vergadering van het bestuur. Het bepaalde in artikel 14 lid 1 is hierbij van
___________________________________
overeenkomstige toepassing.
Artikel 9 _______________________________________________________
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__________
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan iedere ________
bestuurder afzonderlijk. ________________________________________
Einde bestuurslidmaatschap _______________________________________
Artikel 10 ______________________________________________________
Het bestuurslidmaatschap eindigt:___________________________________
a. door overlijden (van een natuurlijke persoon) of ontbinding dan wel ______
verdwijning (van een rechtspersoon); _____________________________
b. door vrijwillig aftreden; _________________________________________
c. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt of doordat hij het vrije _____
beheer over zijn vermogen verliest, anders dan tengevolge van aan hem _
verleende surséance van betaling;________________________________
d. indien van toepassing, door periodiek defungeren op grond van het ______
bepaalde in artikel 6 lid 4 van deze statuten. ________________________
Vergadering van certificaathouders __________________________________
Artikel 11 ______________________________________________________
De stichting is te allen tijde bevoegd een vergadering van certificaathouders __
bijeen te roepen. ________________________________________________
Terzake de formaliteiten met betrekking tot het bijeenroepen van en de _____
besluitvorming in de vergadering van certificaathouders worden voorschriften _
gegeven in de administratievoorwaarden welke op het beheer van de stichting
van toepassing zijn verklaard. ______________________________________
Boekjaar en jaarstukken __________________________________________
Artikel 12 ______________________________________________________
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ____________
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting ______
zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en _
verplichtingen kunnen worden gekend. ____________________________
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks een balans en een staat van baten en ____
_____
lasten met betrekking tot het afgelopen boekjaar op te maken, welke
stukken in een binnen zes maanden na afloop van dat boekjaar te houden
vergadering door het bestuur moeten worden vastgesteld. _____________
4. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde bescheiden zeven _
jaar lang te bewaren. __________________________________________
Reglement _____________________________________________________
Artikel 13 ______________________________________________________
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die ________
onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. ___
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. ________
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te ____
heffen. _____________________________________________________
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde
in artikel 14 lid 1 van toepassing. _________________________________
Statutenwijziging ________________________________________________
Artikel 14 ______________________________________________________
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, uitsluitend na een _____
daartoe strekkend voorstel van de vergadering van certificaathouders ____
waartoe de certificaathouders met unanieme stemmen hebben besloten. _
____
Het besluit van het bestuur tot wijziging van de statuten moet worden
_______
genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het _____
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__________________________________
bestuur enige vacature bestaat.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand ____
komen. _____________________________________________________
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de ____
wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van _
het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel, bij welke _
de stichting is ingeschreven. ____________________________________
4. Ieder bestuurslid is tot het verlijden van die akte bevoegd. _____________
Ontbinding en vereffening _________________________________________
Artikel 15 ______________________________________________________
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen
besluit is het bepaalde in artikel 14 lid 1 van toepassing. _______________
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot ______
vereffening van haar vermogen nodig is. ___________________________
3. In het kader van de vereffening vindt royement van de door de stichting __
uitgegeven certificaten plaats. ___________________________________
4. Tenzij in haar besluit tot ontbinding het bestuur een vereffenaar heeft ____
aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur. ______________
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk van kracht. ___________________________________________
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting, nadat daaruit de __
gemaakte kosten zijn voldaan, komt toe aan de certificaathouders. ______
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ____
ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste ___
vereffenaar. _________________________________________________
Fusie en splitsing ________________________________________________
Artikel 16 ______________________________________________________
Het bestuur is bevoegd om haar medewerking te verlenen aan het tot stand __
brengen van een juridische fusie of splitsing ten gevolge waarvan de _______
vennootschap zal ophouden te bestaan, dan wel waarbij een gedeelte van het
vermogen van de vennootschap wordt afgesplitst. Op het daartoe te nemen __
besluit is het bepaalde in artikel 14 lid 1 van toepassing. _________________
Slotbepalingen __________________________________________________
Artikel 17 ______________________________________________________
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist __
het bestuur. ____________________________________________________
De comparant is mij, notaris, bekend, en de identiteit van de bij deze akte ___
betrokken comparant/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor
gemelde en daartoe bestemde dokumenten vastgesteld, _________________
WAARVAN AKTE _______________________________________________
in minuut is opgemaakt, verleden te ROERMOND, ______________________
op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. _________________________
De bij deze akte betrokken partij heeft tijdig tevoren de gelegenheid gekregen
om van de inhoud van deze akte kennis te nemen, dan wel heeft zij ________
uitdrukkelijk afstand gedaan van het recht om tijdig tevoren de gelegenheid te
krijgen om van de inhoud van deze akte kennis te nemen. ________________
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant medegedeeld en ____
daarop is door mij, notaris, een toelichting gegeven. _____________________
Door mij, notaris, is zo nodig gewezen op de gevolgen die voor partijen of één
hunner uit de inhoud van de akte kunnen voortvloeien. __________________
De comparant heeft vervolgens verklaard van de inhoud van deze akte te ___
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____________________
hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, __
notaris, ondertekend. _____________________________________________
Volgt ondertekening.
VOOR AFSCHRIFT
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