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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 

AERCAP HOLDINGS N.V. 
 
Heden, [   ] tweeduizend elf, 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 [   ] 
tweeduizend elf, besloten heeft de statuten van voormelde vennootschap partieel te 
wijzigen. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op drie augustus tweeduizend tien voor 
een waarnemer van W.H. Bossenbroek, voornoemd. 
Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparant de statuten van 
voormelde vennootschap bij deze als volgt te wijzigen: 
I. Artikel 3 komt te luiden als volgt: 

"AANDELENKAPITAAL 
Artikel 3  
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen 
vijfhonderdduizend euro (EUR 2.500.000), verdeeld in tweehonderd vijftig 
miljoen (250.000.000) gewone aandelen, elk nominaal groot één eurocent 
(EUR 0,01).". 

II. Artikel 5 lid 6 komt te luiden als volgt: 
"5.6 De vennootschap maakt een uitgifte van aandelen met 

voorkeursrechten, alsmede de periode waarin een dergelijk 
voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, bekend in de Staatscourant en 
in een landelijk verspreid dagblad.  
Een dergelijk voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten 
minste twee weken na de dag van bekendmaking in de Staatscourant. ". 

III. Artikel 20 lid 2 komt te luiden als volgt: 
"20.2 Alle oproepingen van aandeelhouders en overige vergadergerechtigden 

worden bekendgemaakt in een landelijk verspreid dagblad. Voor zover 
door de wet vereist, geschiedt de oproeping van aandeelhouders en 
overige vergadergerechtigden in afwijking van de vorige zin door een 
elektronische aankondiging op de website van de Vennootschap, welke 
tot aan de algemene vergadering rechtstreeks en permanent 
toegankelijk is.". 

IV. Artikel 21 lid 1 komt te luiden als volgt: 
"21.1 De oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders 

geschiedt niet later dan op de tweeënveertigste dag vóór die van de 
vergadering. De oproeping zal te allen tijde bevatten (i) de agenda van 
de vergadering, zulks onverminderd hetgeen terzake overigens in de 
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wet is bepaald met betrekking tot kapitaalvermindering en 
statutenwijziging, (ii) de plaats en het tijdstip van de algemene 
vergadering en (iii) de procedure voor deelname aan de algemene 
vergadering bij schriftelijk gevolmachtigde.". 

IV. Artikel 21 lid 2 komt te luiden als volgt: 
"21.2 De agenda vermeldt de op de vergadering te behandelen onderwerpen 

welke de persoon/personen die de vergadering heeft/hebben 
opgeroepen daarop heeft/hebben geplaatst en verder de onderwerpen 
waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer 
houders van aandelen en andere vergadergerechtigden die alleen of 
gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste 
kapitaal vertegenwoordigen of een waarde vertegenwoordigen van 
tenminste vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,--), indien de 
vennootschap het met redenen omklede verzoek niet later dan op de 
zestigste dag voor oproeping van de vergadering heeft ontvangen. Over 
andere onderwerpen dan die, welke op de agenda voorkomen, wordt in 
de algemene vergadering van aandeelhouders geen besluit genomen.". 

V. Artikel 23 lid 3 komt te luiden als volgt: 
"23.3 Voor de toepassing van het bepaalde in lid 1 hebben als gerechtigden 

te gelden zij die (i) op een door de raad van bestuur te bepalen tijdstip 
aandeelhouder zijn, dat tijdstip hierna te noemen: het 
"registratietijdstip" en (ii) als zodanig zijn ingeschreven in een door de 
raad van bestuur aangewezen register (of een of meer delen daarvan), 
hierna te noemen: het "register", mits (iii) de houder van het register op 
verzoek van de desbetreffende gerechtigde vóór de algemene 
vergadering schriftelijk aan de vennootschap kennis heeft gegeven dat 
de desbetreffende aandeelhouder voornemens is de algemene 
vergadering van aandeelhouders bij te wonen, ongeacht wie ten tijde 
van de algemene vergadering van aandeelhouders aandeelhouder is. De 
kennisgeving vermeldt de naam en het aantal aandelen waarvoor de 
aandeelhouder gerechtigd is de algemene vergadering van 
aandeelhouders bij te wonen. Het hiervoor onder (iii) bepaalde omtrent 
de kennisgeving aan de vennootschap geldt tevens voor de schriftelijk 
gevolmachtigde van een aandeelhouder.". 

VI. Artikel 23 lid 4 komt te luiden als volgt: 
"23.4 Het in lid 3 bedoelde registratietijdstip zal de achtentwintigste dag voor 

de dag van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn. De raad 
van bestuur stelt tevens het in lid 3 bedoelde tijdstip waarop uiterlijk 
het voornemen om de algemene vergadering van aandeelhouders bij te 
wonen moet zijn kenbaar gemaakt vast. Bij de oproeping van de 
algemene vergadering van aandeelhouders worden die tijdstippen 
vermeld, alsmede waar en de wijze waarop registratie casu quo 
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kennisgeving dient te geschieden.". 

VII. Artikel 23 lid 5 komt te luiden als volgt: 
"23.5 Schriftelijk gevolmachtigden dienen hun volmacht af te geven aan de 

houder van het register voordat de kennisgeving als bedoeld in lid 4 
geschiedt. De houder van het register zal de afgegeven volmachten 
meezenden met de schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap als 
bedoeld in lid 3 sub (iii). De raad van bestuur kan bepalen dat de 
volmachten van stemgerechtigden aan de presentielijst worden 
gehecht.". 

VIII De huidige paragraaf 6 van artikel 23 komt te vervallen. 
IX. De huidige paragrafen 7, 8 en 9 van artikel 23 zullen respectievelijk 

worden vernummerd tot paragrafen 6, 7 en 8.  
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 elf. 

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. 
 
 
 
 
 


