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Heden, [ ] tweeduizend negentien, 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 2, Ierland, handelsregisternummer: 34251954) (de "Vennootschap"), 
gehouden te Amsterdam op vierentwintig april tweeduizend negentien, besloten 
heeft de statuten van de Vennootschap (de "Statuten") partieel te wijzigen.  
De Statuten zijn laatstelijk gewijzigd op twaalf mei tweeduizend zestien voor mr. 
Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam.  
Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparant de Statuten bij deze 
als volgt te wijzigen:  
I. Artikel 14.2 komt te luiden als volgt: 

"14.2 Indien op aandelen vruchtgebruik is gevestigd, is uitsluitend de 
aandeelhouder gerechtigd het aan die aandelen verbonden 
stemrecht uit te oefenen en kan het stemrecht slechts aan de 
vruchtgebruiker worden toegekend overeenkomstig het toepasselijk 
recht." 

II. Artikel 14.3 komt te luiden als volgt: 
"14.3 Aan de vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, komen niet de 

rechten toe, die door de wet zijn toegekend aan houders van met 
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten." 

III. Artikel 15.7 komt te luiden als volgt: 
"15.7 Het beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van bestuur 

wordt, op voorstel van de nomination and compensation committee, 
vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. In 
het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen 2:383c 
tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven 
onderwerpen aan de orde, voor zover deze de raad van bestuur 
betreffen." 

IV. Artikel 19.4 komt te luiden als volgt: 
"19.4 Indien de raad van bestuur in gebreke blijft aan een verzoek als 

bedoeld in het voorgaande lid gevolg te geven, zodanig dat de 
algemene vergadering van aandeelhouders binnen zes weken na het 
verzoek kan worden gehouden, kunnen de verzoekers door de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank in Amsterdam worden 
gemachtigd zelf de oproeping te doen." 

V. Artikel 21.1 komt te luiden als volgt: 
"21.1 De oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders 

geschiedt met inachtneming van de door de wet voorgeschreven 



termijn. De oproeping zal te allen tijde bevatten (i) de agenda van 
de vergadering, zulks onverminderd hetgeen terzake overigens in de 
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." 

VI. Artikel 21.2 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 
één of meer houders van aandelen en andere vergadergerechtigden 
die alleen of gezamenlijk ten minste het daartoe van tijd tot tijd 
wettelijk voorgeschreven belang vertegenwoordigen, indien de 
vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor 
een besluit niet later dan op de zestigste dag voor de dag 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." 

VII. Artikel 23.3 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 of een andere vergadergerechtigde 
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", ongeacht wie ten tijde van de algemene 
vergadering van aandeelhouders aandeelhouder is. Aandeelhouders 
en andere vergadergerechtigden die wensen de algemene 
vergadering bij te wonen of ter vergadering vertegenwoordigd te 
worden door een gevolmachtigde, dienen de vennootschap hiervan 
in kennis te stellen voorafgaand aan de algemene vergadering van 
aandeelhouders, overeenkomstig de procedures zoals opgenomen in 
de oproeping voor de betreffende vergadering." 

VIII. Artikel 23.7 komt te luiden als volgt: 
"23.7 De algemene vergadering van aandeelhouders kan een reglement 

vaststellen inhoudende de toegestane duur van de spreektijd. Voor 
zover een reglement niet van toepassing is, kan de voorzitter de 
spreektijd rantsoeneren indien hij zulks met het oog op een goed 
verloop van de vergadering gewenst acht." 

IX. Artikel 25.2 komt te luiden als volgt: 
"25.2 De raad van bestuur maakt jaarlijks na afloop van elk boekjaar 

binnen de daartoe door de wet voorgeschreven termijn een 
jaarrekening op, bestaande uit een balans en een winst- en 
verliesrekening over het afgelopen boekjaar met de toelichting op 
deze stukken. Voorts stelt de raad van bestuur een verslag op 



omtrent de gang van zaken in de vennootschap gedurende het 
afgelopen jaar." 

X. Artikel 25.5 komt te luiden als volgt: 
"25.5 Afschriften van de opgemaakte jaarrekening vergezeld van de 

verklaring van de deskundige als bedoeld in het vorige lid, van het 
verslag van de raad van bestuur en van de krachtens de wet toe te 
voegen gegevens worden vanaf de dag van de oproeping tot de 
algemene vergadering van aandeelhouders bestemd tot hun 
behandeling, tot na afloop van die vergadering ten kantore van de 
vennootschap voor de aandeelhouders en de overige 
vergadergerechtigden verkrijgbaar gesteld." 

XI. Artikel 27.5 komt te luiden als volgt: 
"27.5 Kennisgevingen betreffende uitkeringen, alsmede betreffende data 

en plaatsen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, 
worden gepubliceerd overeenkomstig het toepasselijke recht en 
voorts op zodanige wijze als de raad van bestuur wenselijk acht." 

SLOTVERKLARING  
De comparant verklaarde ten slotte dat [hij/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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