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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
AERCAP HOLDINGS N.V.
Heden, [ ] tweeduizend twaalf, 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, statutair gevestigd te
Amsterdam (adres: 1117 CE Luchthaven Schiphol, Stationsplein 965, AerCap House,
handelsregisternummer: 34251954) (de "Vennootschap"), gehouden te
Haarlemmermeer (Schiphol) op [éénendertig] mei tweeduizend twaalf, besloten heeft
de statuten van de Vennootschap partieel te wijzigen. De statuten zijn laatstelijk
gewijzigd op drieëntwintig mei tweeduizend elf voor een waarnemer van
ondergetekende notaris.
Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparant de statuten van de
Vennootschap bij deze als volgt te wijzigen:
I.
Artikel 15 lid 1 komt te luiden als volgt:
"15.1 De vennootschap heeft een monistisch bestuursmodel. De
vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur. De raad van
bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste twaalf (12) leden,
waaronder ten minste één (1) uitvoerend bestuurder en ten minste twee
(2) niet uitvoerende bestuurders. De raad van bestuur stelt met
inachtneming van de vorige volzin het totale aantal leden van de raad
van bestuur, alsmede het aantal uitvoerende bestuurders en niet
uitvoerende bestuurders dat daarvan deel uitmaakt, vast. De raad van
bestuur kent aan één van zijn uitvoerende bestuurders de titel "Chief
Executive Officer" toe. Slechts natuurlijke personen kunnen tot lid van
de raad van bestuur worden benoemd.".
II.
Artikel 15 lid 2 komt te luiden als volgt:
"15.2 De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de leden van
de raad van bestuur en bepaalt of een lid wordt benoemd tot uitvoerend
bestuurder of tot niet uitvoerend bestuurder, zulks met inachtneming
van het vorige lid. Besluiten tot benoeming van een lid van de raad van
bestuur geschieden met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen, mits het voorstel daartoe door de raad van
bestuur wordt gedaan. De taak tot het doen van een dergelijk voorstel
zal niet worden toebedeeld aan de uitvoerende bestuurders. De
algemene vergadering van aandeelhouders kan een lid van de raad van
bestuur, anders dan op voorstel van de raad van bestuur, benoemen bij
besluit genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen, indien die meerderheid ten minste een derde van het
geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.".
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III.

Artikel 15 lid 4 komt te luiden als volgt:
"15.4 De algemene vergadering van aandeelhouders is te allen tijde bevoegd
ieder lid van de raad van bestuur te schorsen of te ontslaan. Besluiten
van de algemene vergadering van aandeelhouders tot schorsing of
ontslag van een lid van de raad van bestuur kunnen worden genomen
met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, mits
genomen op voorstel van de raad van bestuur. De algemene
vergadering van aandeelhouders kan een lid van de raad van bestuur,
anders dan op voorstel van de raad van bestuur, schorsen of ontslaan,
bij besluit genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen, indien die meerderheid ten minste een derde
van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Een uitvoerend
bestuurder kan voorts te allen tijde worden geschorst door de raad van
bestuur.".
IV.
Artikel 15 lid 5 komt te luiden als volgt:
"15.5 De algemene vergadering van aandeelhouders alsmede, indien het
betreffende lid van de raad van bestuur door de raad van bestuur is
geschorst, de raad van bestuur, kunnen besluiten tot opheffing of
handhaving van de schorsing binnen drie maanden na ingang van de
schorsing van het betreffende lid van de raad van bestuur. Indien noch
de algemene vergadering van aandeelhouders, noch de raad van
bestuur een dergelijk besluit nemen, vervalt de schorsing na verloop
van de termijn van drie maanden.
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal
worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden
gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de
algemene vergadering van aandeelhouders of, indien van toepassing,
de raad van bestuur, het besluit tot handhaving van de schorsing heeft
genomen. Indien niet binnen de termijn van de schorsing tot ontslag of
tot opheffing van de schorsing is besloten door de algemene
vergadering van aandeelhouders of, voor zover van toepassing, de raad
van bestuur, vervalt de schorsing.".
V.
Het huidige lid 6 van artikel 15 komt te vervallen.
VI. De huidige leden 7, 8 en 9 van artikel 15 zullen worden vernummerd tot
respectievelijk leden 6, 7 en 8.
VII. Het vernummerde lid 6 van artikel 15 komt te luiden als volgt:
"15.6
De raad van bestuur wijst één van de niet uitvoerende bestuurders aan
als voorzitter van de raad van bestuur en, indien de raad van bestuur
daartoe besluit, één van de niet uitvoerende bestuurders als vicevoorzitter van de raad van bestuur.".
VIII. Het vernummerde lid 8 van artikel 15 komt te luiden als volgt:
"15.8
De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur wordt met
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IX.

X.

XI.

inachtneming van het bezoldigingsbeleid vastgesteld door de raad van
bestuur. De raad van bestuur legt ten aanzien van regelingen in de
vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen een voorstel
ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering van
aandeelhouders. In dit voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel
aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de raad van
bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor
toekenning of wijziging. De taak tot het vaststellen van de bezoldiging
van uitvoerende bestuurders van de raad van bestuur zal niet worden
toebedeeld aan uitvoerende bestuurders. Een uitvoerend bestuurder zal
evenmin deelnemen aan de besluitvorming over het vaststellen van de
bezoldiging van de uitvoerende bestuurders.".
Artikel 16 lid 1 komt te luiden als volgt:
"16.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de raad van bestuur
belast met het besturen van de vennootschap. De raad van bestuur zal
zijn bestuurstaken verdelen tussen de niet uitvoerende bestuurders en
één of meer uitvoerende bestuurders. Een dergelijke taakverdeling
behelst in ieder geval dat één of meer uitvoerende bestuurders zullen
worden belast met de dagelijkse gang van zaken binnen de
vennootschap, en dat de niet uitvoerende bestuurders zullen worden
belast met de taak tot het houden van toezicht op de uitvoerende
bestuurders in de uitvoering van hun taken.".
Artikel 16 lid 2 komt te luiden als volgt:
"16.2 De raad van bestuur stelt een reglement op waarin zijn interne
aangelegenheden worden geregeld. Een dergelijk reglement zal een
nadere invulling geven aan de taakverdeling bedoeld in het vorige lid
en kan voorts de aan een commissie toegekende
verantwoordelijkheden en bevoegdheden uitwerken. Een dergelijk
reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten.
Indien een reglement betreffende interne aangelegenheden van de raad
van bestuur is opgesteld, zullen besluiten van de raad van bestuur in
overeenstemming met deze statuten en dit reglement worden genomen.
De raad van bestuur kan bepalen dat één of meer van haar leden
rechtsgeldig kunnen besluiten omtrent zaken die tot zijn respectievelijk
hun taak behoren. Een dergelijke bepaling geschiedt in voornoemd
reglement of anderszins op schriftelijke wijze.".
Een nieuw lid 9 zal worden toegevoegd aan artikel 16 en komt te luiden als
volgt:
"16.9 Indien een lid van de raad van bestuur een direct of indirect persoonlijk
belang heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap of dat
van de met haar verbonden onderneming, zal het betreffende lid niet
deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming. Indien als gevolg
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van de voorgaande zin geen besluit van de raad van bestuur genomen
kan worden, kan het betreffende besluit niettemin door de raad van
bestuur worden genomen.".
XII. De huidige leden 2, 4 en 5 van artikel 17 komen te vervallen.
XIII. Het huidige lid 3 van artikel 17 wordt vernummerd tot lid 2.
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.

