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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
AERCAP HOLDINGS N.V.
Heden, [ ] tweeduizend tien, 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), gehouden te Haarlemmermeer (Schiphol) op
[zevenentwintig mei] tweeduizend tien, besloten heeft de statuten van voormelde
vennootschap partieel te wijzigen. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op twaalf juni
tweeduizend negen voor ondergetekende notaris.
Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparant de statuten van
voormelde vennootschap bij deze als volgt te wijzigen:
I.
Artikel 15 lid 3 komt te luiden als volgt:
"15.3. Een lid van de raad van bestuur wordt benoemd of herbenoemd voor
een periode die loopt van de dag van (her)benoeming tot het einde van
de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in het vierde kalenderjaar
na het kalenderjaar van (her)benoeming, of tot een eerder tijdstip zoals
bij (her)benoeming is bepaald.".
II.
Artikel 17 lid 5 komt te luiden als volgt:
"17.5 Het bepaalde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal komen te vervallen
op het moment dat artikel 2:146 van het Burgerlijk Wetboek uit het
Burgerlijk Wetboek zal worden geschrapt, overeenkomstig
Wetsvoorstel 31 763, "Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en
toezicht in naamloze en besloten vennootschappen". Indien vervolgens
alle leden van de raad van bestuur een direct of indirect persoonlijk
belang hebben ten aanzien van een besluit van de raad van de bestuur,
dat strijdig is met het belang van de vennootschap of dat van de met
haar verbonden onderneming, zal het betreffende besluit niettemin
door de raad van bestuur worden genomen.".
SLOTVERKLARING
De comparant verklaarde ten slotte:
dat hij door voormelde algemene vergadering van aandeelhouders is
aangewezen om de verklaring als bedoeld in artikel 2:125 van het Burgerlijk
Wetboek aan te vragen of te doen aanvragen en om na het verkrijgen van die
verklaring de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden;
dat bedoelde verklaring is verkregen blijkens een aan deze akte gehechte
Ministeriële verklaring nummer N.V. 1384230 de dato [ ] tweeduizend tien.
De comparant is mij, notaris, bekend.
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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.

