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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
AERCAP HOLDINGS N.V.

Heden, [ ] tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek,
notaris te Amsterdam:
[ ]
De comparant verklaarde dat de algemene vergadering van aandeelhouders van AerCap
Holdings N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te
Amsterdam (adres: La Touche House, ILFC, Dublin 1, Ierland, Nederlands
handelsregisternummer: 34251954) (de "Vennootschap"), gehouden te Haarlemmermeer
(Schiphol) op elf mei tweeduizend zestien, besloten heeft de statuten van de Vennootschap
partieel te wijzigen.
De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op vijftien mei tweeduizend veertien voor
ondergetekende notaris.
Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparant de statuten van de
Vennootschap bij deze als volgt te wijzigen:
I.
Artikel 10.1 komt te luiden als volgt:
"10.1 Met inachtneming van het in de wet bepaalde wordt door of namens de
vennootschap met betrekking tot de aandelen op naam een aandelenregister
gehouden, dat regelmatig wordt bijgehouden en dat, geheel of gedeeltelijk, uit
meerdere exemplaren kan bestaan en op meerdere plaatsen kan berusten, een
en ander zoals de raad van bestuur zal bepalen. Ten minste één exemplaar zal
ten kantore van de vennootschap berusten.
Een gedeelte van het aandelenregister kan elders berusten teneinde te voldoen
aan de door een buitenlandse effectenbeurs gestelde regels.".
II.
Artikel 16.3 komt te luiden als volgt:
"16.3 De voorzitter zal zich ervoor inspannen dat de meerderheid van de
vergaderingen van de raad van bestuur gehouden zullen worden in Ierland.".
III.
Artikel 16.4 komt te luiden als volgt:
"16.4 Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand
gebracht tussen de leden van de raad van bestuur, wordt geacht gedurende het
bestaan van deze verbinding een vergadering van de raad van bestuur te
vormen. Een deelnemend lid van de raad van bestuur zal geacht worden in
persoon aanwezig te zijn bij de vergadering en zal bevoegd zijn te stemmen
en worden meegerekend bij het bepalen van het aanwezig quorum.".
IV.
Artikel 16.5 komt te luiden als volgt:
"16.5 Besluiten van de raad van bestuur kunnen in plaats van in een vergadering
ook schriftelijk - waaronder begrepen ieder elektronisch bericht en
telefaxbericht, alsmede via ieder ander gangbaar communicatiekanaal
overgebracht en op schrift ontvangen of voor schriftelijke weergave vatbaar
bericht - worden genomen, mits alle leden van de raad van bestuur in het te
nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van
besluiten verzet en mits het besluit is getekend door de meerderheid van de in
functie zijnde leden van de raad van bestuur.".
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V.

Artikel 25.5 komt te luiden als volgt:
"25.5 Afschriften van de opgemaakte jaarrekening vergezeld van de verklaring van
de deskundige als bedoeld in het vorige lid, van het verslag van de raad van
bestuur en van de krachtens de wet toe te voegen gegevens worden vanaf de
dag van de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders,
bestemd voor hun behandeling tot na afloop van die vergadering ten kantore
van de vennootschap en - in geval aandelen zijn toegelaten tot de officiële
notering aan de Amsterdamse Effectenbeurs - bij een in de oproeping tot de
algemene vergadering van aandeelhouders te vermelden bank te Amsterdam
voor de aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden verkrijgbaar
gesteld.".
VI.
Artikel 27.2 komt te luiden als volgt:
"27.2 Uitkeringen krachtens artikel 26 zullen betaalbaar zijn op de door de raad van
bestuur te bepalen plaats of plaatsen, en in ieder geval ten minste op één
plaats in elk land waar aandelen van de vennootschap tot de officiële notering
van een effectenbeurs zijn toegelaten.".
VII. Artikel 30 komt te luiden als volgt:
"RECHTSKEUZE
Artikel 30
De rechtsverhouding tussen (a) de vennootschap, (b) ieder van haar huidige of
voormalige leden van de raad van bestuur, en/of (c) ieder van haar huidige of
voormalige houders van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of daarvan
afgeleide rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (i) rechtsvorderingen op
grond van de wet, (ii) rechtsvorderingen op grond van deze statuten, waaronder
begrepen rechtsvorderingen inzake het niet-naleven daarvan en (iii) rechtsvorderingen
op grond van onrechtmatige daad, worden beheerst door Nederlands recht, tenzij de
betreffende rechtsverhouding geen verband heeft met, of niet voortvloeit uit, de
hiervoor genoemde hoedanigheden. Ieder geschil, geding, vordering, aan een
procedure voorafgaande rechtsvordering of andere gerechtelijke procedure, daaronder
begrepen procedures tot het verkrijgen van voorlopige voorzieningen, geïnitieerd
door of aangespannen tegen voornoemde personen in voornoemde hoedanigheden,
vallen onder de exclusieve competentie van de Nederlandse rechter.".
SLOTVERKLARING
De comparant verklaarde ten slotte dat hij door voormelde algemene vergadering van
aandeelhouders is aangewezen om de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden.
SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Amsterdam 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 hij 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.

Draft Deed of Amendment (Dutch original)

