ANNEX 3
CONCEPT

1
Partiële statutenwijziging ad pepper media
International N.V.

Heden, [...] tweeduizend zeventien, verscheen voor mij, [mr. Maria Francisca Elisabeth
de Waard-Preller], notaris te Rotterdam:
[...]
De comparant verklaarde dat de algemene vergadering van aandeelhouders van ad
pepper media International N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te
Amsterdam, met adres: 1097 JB Amsterdam, Prins Bernhardplein 200 en
handelsregisternummer: 27182121, gehouden te Hoofddorp (gemeente
Haarlemmermeer) op zestien mei tweeduizend zeventien besloten heeft de statuten van
voormelde vennootschap te wijzigen. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op twintig
maart tweeduizend dertien voor [mij, notaris / mr. Maria Francisca Elisabeth de
Waard-Preller, notaris te Rotterdam].
Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparant de statuten van voormelde vennootschap als volgt partieel te wijzigen:
I.
Artikel 23 komt te luiden als volgt:
"BOEKJAAR EN JAARREKENING
Artikel 23.
1.
Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2.
De directie sluit jaarlijks per de laatste dag van elk boekjaar de boeken
van de vennootschap af en maakt daaruit binnen vier maanden een
jaarrekening op en legt deze binnen deze termijn voor de
aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen
deze termijn legt de directie ook het bestuursverslag ter inzage. De
jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en door alle
commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer
directeuren of van één of meer commissarissen, dan wordt daarvan,
onder opgave van de reden, melding gemaakt in de jaarrekening.
Binnen vier maanden na afloop van het boekjaar stelt de vennootschap
de jaarlijkse financiële verslaggeving algemeen verkrijgbaar in
overeenstemming met het toepasselijke Nederlandse recht.
3.
De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het
bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk
Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de algemene
vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig
zijn. De aandeelhouders kunnen deze stukken aldaar inzien en er
kosteloos een afschrift van verkrijgen.
4.
De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast."
II.
Artikel 23A komt te luiden als volgt:
"HALFJAARLIJKSE FINANCIËLE VERSLAGGEVING
Artikel 23A.
De vennootschap maakt de halfjaarlijkse financiële verslaggeving op binnen de
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termijn die is voorgeschreven door de op de vennootschap toepasselijke wetten
en regelgeving en stelt deze algemeen verkrijgbaar in overeenstemming met
het toepasselijke Nederlandse recht."
III.
Artikel 28 komt te luiden als volgt:
"SLOTBEPALING
Artikel 28.
1.
De directie is, na goedkeuring van de raad van commissarissen, tot
zestien mei tweeduizend tweeëntwintig bevoegd tot het uitgeven van
aandelen, waaronder begrepen het toekennen van rechten tot het nemen
van aandelen, totdat het geplaatste kapitaal twee miljoen euro
(EUR 2.000.000,--) bedraagt.
2.
De directie is, na goedkeuring van de raad van commissarissen, tot
zestien mei tweeduizend tweeëntwintig bevoegd tot het uitsluiten of
beperken van voorkeursrechten op uit te geven aandelen, waaronder
begrepen het toekennen van rechten tot het nemen van aandelen."
SLOTVERKLARINGEN
De comparant verklaarde ten slotte dat de comparant door de voormelde algemene
vergadering is gemachtigd om deze akte te doen verlijden.
De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Rotterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.
Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is
medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft de comparant verklaard van de
inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing
is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.
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