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AKTE VAN UITGIFTE 
FORFARMERS B.V. 

 
 
Heden, [   ] tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te 
Amsterdam: 
[NautaDutilh werknemer, onder volmacht],  
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 
1. Coöperatie FromFarmers U.A., een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid, statu-

tair gevestigd te gemeente Lochem, (adres: 7241 CW Lochem, Kwinkweerd 12, handels-
registernummer: 08048747) (de "Verkrijger"); en 

2. ForFarmers B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair 
gevestigd te Lochem (adres: 7241 CW Lochem, Kwinkweerd 12, handelsregisternummer: 
08159661) (de "Vennootschap"). 

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde als volgt: 
DEFINITIES 
Artikel 1 
In deze Akte worden de volgende definities gehanteerd: 
Aandeel één (1) prioriteitsaandeel met aanduiding Prioriteitsaandeel in het 

kapitaal van de Vennootschap, nominaal groot één euro (EUR 1), 
genummerd 1. 

Akte deze akte van uitgifte. 
Algemene Vergadering de algemene vergadering van de Vennootschap. 
Besluit het besluit van de Algemene Vergadering de dato [   ] tweeduizend 

vijftien, waarvan blijkt uit een kopie van de notulen die aan deze Akte 
zal worden gehecht als bijlage. 

BW Burgerlijk Wetboek. 
Partijen de partijen bij deze Akte. 
Statuten de statuten van de Vennootschap. 
Uitgifteprijs één euro (EUR 1) per Aandeel. 
  
BESLUIT TOT UITGIFTE 
Artikel 2 
De Algemene Vergadering heeft besloten tot uitgifte van het Aandeel voor de Uitgifteprijs aan de 
Verkrijger, waarvan blijkt uit het Besluit. De uitgifte van het Aandeel geschiedt op de voorwaar-
den zoals deze in het Besluit zijn vastgesteld. 
VOORKEURSRECHT 
Artikel 3 
Terzake van deze uitgifte van het Aandeel is het voorkeursrecht uitgesloten waarvan blijkt uit het 
Besluit.  
KWALITEITSEIS 
Artikel 4 
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De Verkrijger voldoet aan de eis gesteld in artikel 5.1 onder b van de Statuten en is daarmee be-
voegd om het Aandeel te verkrijgen. 
UITGIFTE 
Artikel 5 
De Vennootschap geeft hierbij het Aandeel uit aan de Verkrijger, gelijk de Verkrijger hierbij het 
Aandeel van de Vennootschap aanvaardt. 
STORTING EN KWIJTING 
Artikel 6 
6.1 De Vennootschap heeft de Uitgifteprijs voor het Aandeel van de Verkrijger ontvangen en 

aanvaard. Het Aandeel is volgestort. 
6.2 Voor zover de Uitgifteprijs voor het Aandeel het totale nominale bedrag van het Aandeel 

overschrijdt, wordt het verschil aangemerkt als agio en wordt het geboekt op de agioreser-
ve van de Vennootschap die verbonden is aan de soort van het Aandeel. 

6.3 De Vennootschap verleent hierbij kwijting aan de Verkrijger voor de betaling van de Uit-
gifteprijs voor het Aandeel. 

REGISTER 
Artikel 7 
De Vennootschap zal de uitgifte van het Aandeel zo spoedig mogelijk in haar register inschrijven. 
RECHTS- EN FORUMKEUZE 
Artikel 8 
Deze Akte wordt beheerst door en dient te worden uitgelegd in overeenstemming met Nederlands 
recht. In geval van een geschil tussen Partijen naar aanleiding van deze Akte zal dat geschil wor-
den onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter te Amsterdam 
VOLMACHTEN 
Artikel 9 
De comparant is gemachtigd bij twee (2) onderhandse volmachten welke aan deze Akte zullen 
worden gehecht als bijlage. 
SLOTVERKLARINGEN 
De comparant is mij, notaris, bekend. 
Deze Akte is verleden te Amsterdam op de dag aan het begin van deze Akte vermeld. Nadat voor-
af 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 kennis-
genomen, 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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