
 

 

DRIELUIK VOORSTELLEN VOORGESTELDE WIJZIGINGEN  

VAN DE STATUTEN VAN OCI N.V. 

 

Dit document bevat een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van OCI N.V. (de "Vennootschap"). Een nadere toelichting op deze 

wijzigingen is opgenomen in de agenda en toelichting op de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, 

die op 16 februari 2023 zal plaatsvinden. Deze stukken zijn verkrijgbaar via de website van de Vennootschap (www.oci.nl) en op het kantoor van de 

Vennootschap.  

 

De voorstellen om de statuten van de Vennootschap te wijzigen kunnen als volgt worden samengevat:  

 

I De eerste statutenwijziging ("Wijziging I") verhoogt de nominale waarde van elk aandeel. De verhoging van de nominale waarde wordt ten laste gebracht 

van de reserves van de Vennootschap. 

 

II De tweede statutenwijziging ("Wijziging II") verlaagt de nominale waarde van elk aandeel terug tot twee eurocent (EUR 0,02). Het totaalbedrag van de 

verlaging zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders van de Vennootschap als een terugbetaling van kapitaal . 

  

Dit drieluik is verdeeld in drie kolommen, die de volgende informatie bevatten: 

 

a. In de eerste kolom van dit document zijn de statuten van de Vennootschap opgenomen zoals deze luiden voor het passeren van de notariële akte van  

statutenwijziging: 

- voor Wijziging I zijn de huidige statutaire bepalingen opgenomen; en 

- voor Wijziging II zijn de onder Wijziging I voorgestelde statutaire bepalingen opgenomen.  

 

b. In de tweede kolom zijn de voorgestelde wijzigingen uiteengezet in blauw (teksttoevoegingen) en rood (te verwijderen tekst). 

 

c. In de derde kolom is een toelichting op de voorgestelde wijzigingen opgenomen.  

 

Van dit document is ook een onofficiële Engelse vertaling beschikbaar. De Nederlandse tekst van de statuten van de Vennootsch ap is leidend. 

https://www.oci.nl/
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WIJZIGING I 

 

Huidige tekst Voorgestelde tekst Toelichting 

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal en aandelen.   

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 

twaalf miljoen euro (EUR 12.000.000). 

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 

twaalf miljoen twee miljard honderd twaalf miljoen euro (EUR 

12.000.000 2.112.000.000). 

Voorgesteld wordt de nominale 

waarde van de aandelen te 

verhogen, met als gevolg dat het 

maatschappelijk aandelenkapitaal zal 

toenemen.  

4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in zeshonderd 

miljoen (600.000.000) aandelen met een nominaal bedrag van 

twee eurocent (EUR 0,02) elk. 

4.2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in zeshonderd 

miljoen (600.000.000) aandelen met een nominaal bedrag van 

twee drie euro en tweeënvijftig eurocent (EUR 0,02 3,52) elk. 

 

 

SLOTVERKLARING NOTARIELE AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 

 

 Ten slotte verklaart de comparant dat het geplaatste kapitaal van de 

vennootschap ten gevolge van het passeren van deze akte [●] euro 
(EUR [●]) bedraagt.  

De akte van statutenwijziging bevat 

een slotverklaring. 
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WIJZIGING II 

 

Huidige tekst Voorgestelde tekst Toelichting 

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal en aandelen.   

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap 

 bedraagt twee miljard honderd twaalf miljoen euro 

 (EUR 2.112.000.000). 

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 

twee miljard honderd twaalf miljoen twaalf miljoen euro (EUR 

2.112.000.000 12.000.000). 

 

Voorgesteld wordt om de nominale 

waarde van de aandelen te verlagen 

tot hun oorspronkelijke waarde van 

EUR 0,02 (dat wil zeggen de waarde 

die zij hadden onmiddellijk 

voorafgaand aan de implementatie 

van Wijziging I), als gevolg waarvan 

het bedrag van het maatschappelijk 

kapitaal van de Vennootschap 

eveneens zal dalen.  

 

Op grond van artikel 2:100 van het 

Burgerlijk Wetboek is voor de 

uitvoering van een  

kapitaalvermindering een formele 

procedure vereist, met inbegrip van 

een verzetstermijn van twee 

maanden voor schuldeisers. Het 

bestuur van de Vennootschap zal pas 

overgaan tot de implementatie van 

deze wijziging indien en zodra is 

voldaan aan alle toepasselijke 

vereisten. 

4.2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in zeshonderd 

miljoen (600.000.000) aandelen met een nominaal bedrag van 

drie euro en tweeënvijftig eurocent (EUR 3,52) elk. 

4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in zeshonderd 

miljoen (600.000.000) aandelen met een nominaal bedrag van 

drie euro en tweeënvijftig twee eurocent (EUR  3,52 0,02) elk. 

Het totaalbedrag van de verlaging zal 

worden uitgekeerd aan de 

aandeelhouders van de 

Vennootschap als een terugbetaling 

van kapitaal. 
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Huidige tekst Voorgestelde tekst Toelichting 

 

SLOTVERKLARING NOTARIELE AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 

 

 Ten slotte verklaart de comparant dat het geplaatste kapitaal van de 

vennootschap ten gevolge van het passeren van deze akte [●] euro 
(EUR [●]) bedraagt.  

De akte van statutenwijziging bevat 

een slotverklaring. 

 

 


