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DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid: BASF Finance Europe N.V., statutair gevestigd te
Arnhem, na akte houdende partiële statutenwijziging op 22 augustus 2017 verleden voor
mr. A.J. Wiggers, notaris te Amsterdam.
STATUTEN:
Naam en Zetel.
Artikel 1.
De vennootschap draagt de naam: BASF Finance Europe N.V.
Zij is gevestigd te Arnhem.
Doel.
Artikel 2.
De vennootschap heeft ten doel het oprichten en/of financieren van, het op enigerlei wijze
deelnemen in, het bestuderen van, het toezicht houden op en het verlenen van diensten aan
ondernemingen, het beleggen van vermogenswaarden zomede het verrichten van alle
handelingen van commerciële, industriële en financiële aard, een en ander genomen in de
meest ruime zin van het woord.
Duur.
Artikel 3.
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Kapitaal en aandelen.
Artikel 4.
1. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt tweemiljoen
zesentachtigduizend achthonderd vijfenzeventig euro (Euro 2.086.875,--), verdeeld in
zesenveertigduizend driehonderd vijfenzeventig (46.375) aandelen, elk groot
vijfenveertig euro (Euro 45,--).
2. Geplaatst zijn zesenveertigduizend driehonderd vijfenzeventig aandelen.
3. De verdere uitgifte van aandelen, de inkoop van eigen aandelen of de verkoop van
eigen aandelen door de vennootschap geschieden door de directie krachtens zodanige
besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders.
4. Bij uitgifte of verkoop van eigen aandelen hebben de bestaande aandeelhouders –
daaronder niet begrepen de vennootschap zelve – een recht van voorkeur.
5. Aandelen worden tenminste à pari uitgegeven.
6. Slechts volgestorte aandelen kunnen worden ingekocht en wel tot ten hoogste de helft
van het geplaatste kapitaal.
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7.

Voor aandelen, die zich in het bezit van de vennootschap bevinden, zal geen stemrecht
mogen worden uitgeoefend, evenmin zullen op deze aandelen uitkeringen
plaatsvinden, noch zullen zij medetellen bij het berekenen van een quorum.
Artikel 5.
1. Alle aandelen luiden op naam.
2. De aandelen zijn doorlopend genummerd van 1 af.
3. Van de aandelen worden geen aandeelbewijzen afgegeven.
Artikel 6.
De aandelen zijn ondeelbaar. Indien aandelen tot een onverdeelde gemeenschap behoren,
moeten de tot de aandelen gerechtigde personen zich jegens de vennootschap door één
persoon laten vertegenwoordigen.
Artikel 7.
Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in strijd
hiermede is gehandeld, kunnen, zolang certificaten aan toonder uitstaan, de aan de
betrokken aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
Aandeelhoudersregister.
Artikel 8.
1. De directie van de vennootschap legt een register aan, waarin de namen en adressen
van alle houders van aandelen zijn opgenomen, als mede vermelding van het op elk
aandeel gestorte bedrag. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
2. Alle kennisgevingen en oproepingen aan de aandeelhouders ingevolge deze statuten
geschieden bij aangetekend schrijven aan de in het register vermelde adresssen.
3. Dit register moet steeds ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders ter
inzage liggen.
4. Iedere aandeelhouder is verplicht te zorgen dat zijn adres ten kantore van de
vennootschap bekend is. Hijzelf is verantwoordelijk voor de gevolgen uit het nietvoldoen aan dit voorschrift voor hem voortvloeiende.
5. Iedere aandeelhouder heeft het recht niet-verhandelbare, gedagtekende afschriften of
uittreksels uit het aandeelhoudersregister te vorderen, voorzover dit zijn eigen
aandelen betreft. De afschriften of uittreksels worden om niet verstrekt.
6. Iedere overdracht en overgang van aandelen wordt aangetekend in het register met
aanduiding van de dag van overdracht of overgang.
Deze aantekening wordt ondertekend door een directeur.
Overdracht en overgang van aandelen.
Artikel 9.
1. De levering van de aandelen geschiedt hetzij door betekening van een akte van
overdracht aan de vennootschap, hetzij door schriftelijke erkenning van de overdracht
door de vennootschap op grond van overlegging aan de vennootschap van die akte van
overdracht.
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2.

De bepaling van het eerste lid vindt overeenkomstige toepassing op toedeling van
aandelen bij scheiding van enige gemeenschap.
Bestuur.
Artikel 10.
1. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit één of
meer directeuren onder toezicht van een raad van commissarissen.
2. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders
en kunnen te allen tijde door haar worden geschorst en ontslagen.
3. De salarissen van de directeuren en de overige arbeidsvoorwaarden zullen worden
vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 11.
1. De directie is met de gehele leiding van de zaken der vennootschap belast.
2. Indien de directie uit meer dan een persoon bestaat, verdelen de directeuren hun
werkzaamheden onderling met inachtneming van de te dien aanzien geldende
directiereglementen en ter zake van die verdeling door de algemene vergadering
genomen besluiten.
3. Alle besluiten van de directie worden bij volstrekte meerderheid van stemmen
genomen.
4. De vennootschap wordt in en buite rechte vertegenwoordigd door hetzij twee
gezamenlijk handelende directeuren, hetzij een directeur gezamenlijk handelend met
een procuratiehouder hetzij twee procuratiehouders.
Indien er slechts één directeur in functie is, kan de vennootschap in en buite rechte ook
steeds door die directeur vertegenwoordigd worden.
5. De voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders is
vereist voor bestuursbesluiten en/of bestuurshandelingen, strekkende tot:
a. het verkrijgen, bezwaren, vervreemden, huur en verhuren van onroerende zaken;
b. het aangaan van geldleningen op de openbare kapitaalmarkt, het opnemen van
langlopende bankcredieten, het emitteren van waardepapieren, het aangaan van
borgtochten, en het stellen van garanties of overnemen van aansprakelijkheden;
c. het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid;
d. het oprichten en verkrijgen van- en het deelnemen in- andere ondernemingen,
benevens het beëindigen van deelnemingen in andere ondernemingen;
e. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een jaarsalaris wordt
toegekend hoger dan het jaarpremie-inkomen, hetwelk op het tijdstip van
toekenning ten hoogste voor de berekening van de premie Algemene
Ouderdomswet/Algemene Weduwe- en Wezenwet in aanmerking wordt
genomen;
f. het verlenen van pensioenrechten en het aangaan van overeenkomsten met derden
de verlening van pensioenrechten ten doel hebbende of daarmede verband
houdende;
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g. in het algemeen: het verrichten van rechtshandelingen van utizonderlijk belang.
6. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming indien hij
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het
belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer
hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door
de raad van commissarissen.
7. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren zal (zullen) de
overblijvende directeur(en) tijdelijk met het gehele beheer belast zijn, terwijl bij
ontstentenis of belet van alle directeuren of de enige directeur de persoon, die daartoe
door de algemene vergadering van aandeelhouders zal worden aangewezen, tijdelijk
met het gehele beheer belast is, onder verplichting zo spoedig mogelijk een algemene
vergadering van aandeelhouders bijéén te roepen teneinde ter zake voorzieningen te
treffen.
8. De directie kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap,
procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen.
Zodanige doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid kan niet inhouden, dat één
persoon de vennootschap alleen kan vertegenwoordigen. Het bepaalde in de vorige zin
laat onverlet de mogelijkheid namens de vennootschap aan één persoon volmacht te
geven om de vennootschap bij een bepaalde, in die volmacht aangeduide,
rechtshandeling te vertegenwoordigen.
Raad van commissarissen.
Artikel 11A.
1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit tenminste drie
natuurlijke personen.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt met inachtneming van het hiervoor
bepaalde het aantal commissarissen vast.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de commissarissen en is te
allen tijde bevoegd iedere commissaris te schorsen of te ontslaan.
3. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter.
4. Indien slechts één commissaris in functie is, heeft deze alle bevoegdheden en rusten
op hem alle verplichtingen door deze statuten aan de raad van commissarissen en zijn
voorzitter toegekend of opgelegd.
5. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de
directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar
verbonden onderneming. Hij staat de directie gevraagd en ongevraagd met raad ter
zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang
van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
6. Iedere commissaris heeft te allen tijde toegang tot de kantoren en verdere bezittingen
van de vennootschap; de raad van commissarissen is bevoegd inzage te nemen in de
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boeken en andere bescheiden van de vennootschap en kennis te nemen van alle
handelingen die hebben plaats gevonden.
7. De raad van commissarissen kan zich bij de uitoefening van zijn taak voor rekening
van de vennootschap doen bijstaan door een of meer deskundigen.
8. De raad van commissarissen kan één of meer commissarissen benoemen tot
gedelegeerd commissaris die meer in het bijzonder met het dagelijkse toezicht op de
handelingen van de directie zijn belast.
9. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de beloning voor ieder van de
commissarissen vast.
10. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een commissaris dit nodig acht.
11. Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen
alle commissarissen, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan
van deze verbinding een vergadering van de raad van commissarissen te vormen tenzij
een commissaris zich daartegen verzet.
De door de voorzitter van de raad van commissarissen gewaarmerkte notulen van het
verhandelde vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van inachtneming van
alle noodzakelijke formaliteiten.
12. De raad van commissarissen besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij
staken van stemmen heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.
13. De raad van commissarissen kan ook besluiten buiten een vergadering nemen mits dit
schriftelijk geschiedt en alle commissarissen zich voor het voorstel hebben
uitgesproken.
14. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming indien hij
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het
belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer
hierdoor geen besluit van de raad van commissarissen kan worden genomen, wordt
het besluit genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders.
15. Ingeval van onstentenis of belet van één of meer commissarissen zal (zullen) de
overblijvende commissaris(sen) tijdelijk met het gehele toezicht belast zijn, terwijl bij
ontstentenis of belet van alle commissarissen de persoon, die daartoe door de
algemene vergadering van aandeelhouders zal worden aangewezen, tijdelijk met het
gehele toezicht belast is, onder verplichting zo spoedig mogelijk een algemene
vergadering van aandeelhouders bijeen te laten roepen teneinde ter zake
voorzieningen te treffen.
Algemene vergaderingen van aandeelhouders.
Artikel 12.
1. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders zal uiterlijk in de maand juni
van elk jaar worden gehouden.
2. Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zo dikwijls
de directie of de raad van commissarissen zulks nodig oordeelt of wanneer één of
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meer houders van aandelen en/of houders van met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten van aandelen, tenminste een/tiende gedeelte van het geplaatste
kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk met nauwkeurig opgave der te
behandelen onderwerpen, aan de directie verzoeken. De artikelen 110, 111 en 112
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn hierbij van toepassing.
3. Alle vergaderingen worden gehouden in de gemeente, waar de vennootschap statutair
is gevestigd.
4. De oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt mede voor
houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam
van aandelen door de directie of een der directeuren door middel van
oproepingsbrieven tenminste vijftien dagen voor de dag, waarop de algemene
vergadering wordt gehouden, aan hun adressen bedoeld in het in artikel 8 vermelde
register verzonden. In de oproepingsbrieven moeten de te behandelen onderwerpen
worden vermeld.
Artikel 13.
1. De algemene vergadering van aandeelhouders voorziet zelf in haar leiding.
2. Indien geen notariëel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het
verhandelde in de algemene vergadering van aandeelhouders door de voorzitter en een
door hem daartoe uitgenodigde ter vergadering aanwezige persoon – bij voorkeur een
aandeelhouder – ondertekend.
Artikel 14.
1. Elke aandeelhouder of houder van een met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaat op naam is bevoegd hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijke
gevolmachtigde de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daar het
woord te voeren en ingeval aandeelhouder zijnde het stemrecht uit te oefenen.
2. Om ter vergadering de in lid 1 bedoelde rechten te kunnen uitoefenen moet hij vooraf
de presentielijst tekenen.
Artikel 15
1. De directeuren en commissarissen hebben het recht tot het bijwonen van de algemene
vergadering van aandeelhouders.
2. Zij hebben slechts een raadgevende stem.
Artikel 16.
1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. De besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders worden genomen bij
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen
beschouwd.
4. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen met ongetekende
gesloten briefjes, tenzij de voorzitter met toestemmig van alle aanwezige en
vertegenwoordigde aandeelhouders een andere wijze van stemming bepaalt.
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5.

Is bij verkiezing van personen geen volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een
tweede vrije stemming plaats. Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen,
dan wordt tussen de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen
verkregen, gestemd en is hij gekozen op wie de meeste stemmen vallen.
Indien in laatstgemeld geval meer dan twee personen in aanmerking komen zal door
een tussenstemming worden uitgemaakt wie van hen voor bedoelde stemming in
aanmerking komen.
6. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij
staken van stemmen over personen beslist het lot.
7. Geldige stemmen kunnen worden uitgebracht voor aandelen van hen aan wie uit
andere hoofde dan als aandeelhouder der vennootschap door het te nemen besluit enig
recht jegens de vennootschap zouden worden toegekend of die daardoor van enige
verplichting jegens haar zouden worden ontslagen.
Artikel 17.
1. Besluiten kunnen ook buiten de vergadering van aandeelhouders worden genomen,
mits de directeuren en commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de
gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen en alle aandeelhouders zich
schriftelijk met het voorstel hebben accoord verklaard, in welk geval het aldus
genomen besluit beschouwd zal worden als te zijn genomen in een vergadering van
aandeelhouders, één en ander tenzij met medewerking van de vennootschap
certificaten op naam van aandelen zijn uitgegeven.
2. Van het besluit wordt door een directeur in het notulenboek der algemene
vergaderingen van aandeelhouders melding gemaakt welke vermelding door hem
wordt ondertekend en in de eerstvolgende vergadering wordt voorgelezen.
Artikel 18.
In de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt of worden:
a. verslag uitgebracht door (i) de directie over de gang van zaken der vennootschap en
het gevoerde beheer over het afgelopen jaar en (ii) de raad van commissarissen over
het gevoerde toezicht over het afgelopen jaar;
b. de jaarrekening vastgesteld;
c. het dividend en de verdere winstbestemming vastgesteld;
d. in eventuele vacatures voorzien;
e. de voorstellen behandeld door de directie gedaan of door de aandeelhouders of
certificaathouders tenminste twintig dagen vóór de dag der vergadering schriftelijk
ingediend;
f. zonodig de persoon als bedoeld in artikel 11 lid 7 aangewezen;
g. eventueel décharge verleend aan de directeur(en) en commissarissen;
h. al datgene verricht wat krachtens deze statuten of de wet tot de taak der
jaarvergadering behoort.
Boekjaar en jaarrekening.
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Artikel 19.
1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op éénendertig december afgesloten,
waarna binnen een termijn van vijf maanden door de directie de jaarrekening
vergezeld van het verslag der directie wordt opgemaakt en na ondertekening door alle
directeuren en commissarissen aan de jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders ter vaststelling wordt aangeboden.
3. Voorzover aan de stukken enige ondertekening als in dit artikel bedoeld, ontbreekt,
wordt de reden daarvan op het stuk medegedeeld.
4. Van de dag van oproeping tot de jaarvergadering tot na afloop van die vergadering ligt
de jaarrekening en het verslag der directie ten kantore der vennootschap voor de
aandeelhouders en certificaathouders ter inzage.
Winstbestemming.
Artikel 20.
1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot uitkering van interimdividend.
2. Indien blijkens de vastgestelde jaarrekening verlies is geleden kan dit uit een reserve
worden bestreden of op andere wijze worden gedelgd. Indien en voorzover dit niet
plaatsvindt, wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, zolang
zodanig verlies of overblijvend verlies niet is aangezuiverd.
3. Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de betaalbaarstelling is beschikt,
vervallen aan de vennootschap.
Statutenwijziging en ontbinding.
Artikel 21.
1. Besluiten tot wijziging van de bepalingen der statuten of tot ontbinding der
vennootschap kunnen slechts worden genomen met tenminste twee/derde der geldig
uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering van aandeelhouders waarin
tenminste drie/vierde van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
2. Is in een zodanige vergadering het vereiste kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt
een nieuwe vergadering belegd, te houden binnen vier weken na de eerste, waarin,
ongeacht het dan vertegenwoordigende kapitaal, over zodanige onderwerpen met
tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen een besluit kan worden genomen.
3. In de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de
orde wordt gesteld, moet hiervan melding worden gemaakt, terwijl een afschrift van
dat voorstel waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, van de
dag van oproeping tot na afloop der vergadering ten kantore der vennootschap voor
aandeelhouders en certificaathouders ter inzage wordt nedergelegd.
Liquidatie.
Artikel 22.
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1.
2.

Ingeval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie,
tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.
Tijdens de liquidatie vertegenwoordigt (vertegenwoordigen) de liquidateur(en) – zo
deze (die) is (zijn) benoemd – de vennootschap in en buiten rechte en blijven de
bepalingen dezer statuten zoveel mogelijk van kracht.

