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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 
AERCAP HOLDINGS N.V. 

 
 
Heden, [datum] tweeduizend één en twintig, verscheen voor mij, mr. Paul Cornelis Simon van der 
Bijl, 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: 
65 St. Stephen's Green, AerCap House, Dublin D02 YX20, Ierland, handelsregisternummer: 
34251954) (de "Vennootschap"), gehouden te Amsterdam op [twaalf mei] tweeduizend één en 
twintig, besloten heeft de statuten van de Vennootschap (de "Statuten") partieel te wijzigen.  
De Statuten zijn laatstelijk gewijzigd op vierentwintig april tweeduizend negentien voor mr. Paul 
Cornelis Simon van der Bijl, voornoemd notaris. 
Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparant de Statuten bij deze als volgt te 
wijzigen:  
I. Artikel 3 komt te luiden als volgt:  

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen vijfhonderd 
duizend euro (EUR 4.500.000), verdeeld in vierhonderd vijftig miljoen (450.000.000) 
gewone aandelen, elk nominaal groot één eurocent (EUR 0,01)."  

II. Artikel 16.8 komt te luiden als volgt: 
"16.8 Ingeval van ontstentenis of belet van een lid van de raad van bestuur, kan hij of zij 

tijdelijk worden vervangen door een daartoe door het de raad van bestuur 
aangewezen persoon en, tot dat moment, zijn/is de overblijvende leden/het 
overblijvende lid van de raad van bestuur met het gehele bestuur belast; ingeval 
van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur of van het enige 
lid van de raad van bestuur, berust het bestuur tijdelijk bij één of meer personen, 
daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen."  

SLOTVERKLARING  
De comparant verklaarde ten slotte dat zij 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 de comparant 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. 
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