
  

  

 
AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 

AERCAP HOLDINGS N.V. 
 
Heden, [   ] tweeduizend acht, 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: 1118 CX Luchthaven Schiphol, Evert van de Beekstraat 312, 
handelsregisternummer: 34251954), gehouden te Haarlemmermeer (Schiphol) op [   ] 
tweeduizend acht, besloten heeft de statuten van voormelde vennootschap partieel te 
wijzigen. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op vijfentwintig juni tweeduizend zeven 
voor ondergetekende notaris. 
Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparant de statuten van 
voormelde vennootschap bij deze als volgt te wijzigen: 
I. Artikel 8 lid 1 komt te luiden als volgt: 

"8.1 De aandelen luiden op naam." 
II. Artikel 8 lid 2 komt te luiden als volgt: 

"8.2 Een aandeelhouder kan de vennootschap verzoeken aandeelbewijzen 
voor diens aandelen te verstrekken." 

III. Artikel 8 lid 3 komt te luiden als volgt: 
"8.3 Aandeelbewijzen zijn verkrijgbaar voor zoveel aantallen aandelen als 

de raad van bestuur zal bepalen." 
IV. Artikel 8 lid 4 komt te vervallen. Artikel 8 leden 5 tot en met 9 worden 

vernummerd tot respectievelijk artikel 8 leden 4 tot en met 8. 
V. Artikel 10 lid 3 komt te luiden als volgt: 

"10.3 De raad van bestuur bepaalt de vorm en de inhoud van het 
aandelenregister met inachtneming van het in de leden 1 en 2 van dit 
artikel bepaalde." 

VI. De kop van artikel 11 komt te luiden als volgt: 
 "VERZOEK TOT AFGIFTE OF HET INTREKKEN VAN 

AANDEELBEWIJZEN 
 Artikel 11"  
VII. Artikel 11 lid 1 komt te luiden als volgt: 

"11.1 Een aandeelhouder kan, op zijn verzoek, behoudens het in artikel 8 
bepaalde, een of meer aandeelbewijzen voor zijn aandelen verkrijgen." 

VIII. Artikel 11 lid 2 komt te luiden als volgt: 
"11.2 Een aandeelhouder kan, behoudens het in artikel 8 bepaalde, de 

vennootschap verzoeken de aandeelbewijzen voor zijn aandelen in te 
trekken." 

IX. Artikel 12 lid 2 komt te luiden als volgt: 
"12.2 In het geval geen aandeelbewijzen voor de betreffende aandelen zijn 
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verstrekt, dient een akte van levering volgens een door de 
vennootschap kosteloos te verstrekken formulier bij de vennootschap 
te worden ingeleverd." 

X. Artikel 12 lid 3 komt te luiden als volgt: 
"12.3 In het geval een aandeel waarvoor een aandeelbewijs is verstrekt, 

wordt overgedragen, dient het aandeelbewijs te worden ingeleverd bij 
de vennootschap, mits de akte gedrukt op de achterzijde van het 
aandeelbewijs volledig is ingevuld en getekend door of namens degene 
die wenst over te dragen, dan wel tezamen met het aandeelbewijs een 
afzonderlijke akte van levering wordt ingeleverd." 

XI. Artikel 12 lid 4 komt te luiden als volgt: 
"12.4 Indien een levering van een aandeel waarvoor een aandeelbewijs is 

verstrekt, heeft plaatsgevonden door de betekening van een akte van 
levering aan de vennootschap, zal de vennootschap, zulks ter 
beoordeling van de raad van bestuur, hetzij de levering aantekenen op 
het aandeelbewijs, hetzij het aandeelbewijs intrekken en aan degene, 
aan wie de levering plaats vond een of meer te zijnen name gestelde 
aandeelbewijzen uitreiken tot een gelijk nominaal bedrag." 

XII. Artikel 12 lid 5 komt te luiden als volgt: 
"12.5 Een schriftelijke erkenning door de vennootschap van een levering van 

een aandeel waarvoor een aandeelbewijs is verstrekt, zal, zulks ter 
beoordeling van de raad van bestuur, hetzij plaatsvinden door 
aantekening waaruit van de erkenning blijkt op het aandeelbewijs, 
hetzij door afgifte aan degene, aan wie de levering plaats vond, van een 
of meer te zijnen name gestelde aandeelbewijzen tot een gelijk 
nominaal bedrag." 

XIII. Artikel 23 lid 5 komt te luiden als volgt: 
"23.5 Maakt de raad van bestuur geen gebruik van de in lid 3 bedoelde 

bevoegdheid, dan moet iedere houder van aandelen de vennootschap 
schriftelijk in kennis stellen, zulks uiterlijk op de dag en voorts op de 
plaats die in de oproeping is vermeld, en tevens - voor zover het 
aandelen waarvoor aandeelbewijzen zijn verstrekt, betreft - onder 
opgave van het nummer van het aandeelbewijs. Zij kunnen de bedoelde 
rechten ter vergadering slechts uitoefenen voor de aandelen die zowel 
op de hiervoor bedoelde dag, als op de dag van de vergadering op hun 
naam staan." 

XIV. Artikel 27 lid 1 komt te luiden als volgt: 
"27.1 Uitkeringen op grond van artikel 26 zullen betaalbaar zijn vanaf een 

door de raad van bestuur te bepalen datum." 
XV. Artikel 27 lid 3 komt te luiden als volgt: 

"27.3 Ten aanzien van uitkeringen in contanten op de aandelen kan de raad 
van bestuur de betalingswijze vaststellen." 
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XVI. Artikel 27 lid 4 komt te luiden als volgt: 

"27.4 Tot een uitkering op aandelen krachtens artikelen 26 is diegene 
gerechtigd te wiens name het aandeel is gesteld dan wel, ingeval 
anderen daartoe gerechtigd zijn, degene wiens recht deugdelijk blijkt, 
op de door de raad van bestuur te bepalen datum." 

XVII. Artikel 27 lid 8 komt te luiden als volgt: 
"27.8 In geval van een uitkering in de vorm van aandelen in de 

vennootschap, zullen deze aandelen in het aandelenregister worden 
bijgeschreven en zullen, voor zover van toepassing, aandeelbewijzen 
worden uitgereikt." 

SLOTVERKLARING 
De comparant verklaarde tenslotte: 
- 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 acht. 

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. 
 
 
 


