
 

Machtiging 

 

De ondergetekenden: 

 

1. De heer  [naam] , te dezen handelende: 
 

a. voor zichzelf als aandeelhouder; 

 

b. als zelfstandig bevoegd directeur van  [naam vennootschap] N.V. (de vennootschap), 

statutair gevestigd te  [plaats] , welke vennootschap zojuist is opgericht en onverwijld zal 

worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, als zodanig deze 

vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigende; hierna te noemen ‘de vennootschap’; 
 

2. Mevrouw  [naam] , geboren te  [plaats] , wonende aan de 

 [straat, postcode] , te dezen handelende voor zichzelf als aandeelhouder; 

 

Ondergetekenden vertegenwoordigen gezamenlijk het gehele geplaatste en gestorte kapitaal 

van de vennootschap; ondergetekende 1 als directeur, het enige directielid van de 

vennootschap.  

Bij deze wordt door de Algemene vergadering van Aandeelhouders machtiging verleend aan de 

directie tot verkrijging en vervreemding van eigen aandelen anders dan om niet conform het 

bepaalde in artikel  [artikelnummer]  van de statuten van de vennootschap en onder de 

volgende voorwaarden: 

 

1. De machtiging is verleend voor een duur van vijf jaar en eindigt derhalve op  [datum] . 

2. De vennootschap mag het gehele gestorte kapitaal verkrijgen dan wel vervreemden met 

    dien verstande dat er ten minste 1 aandeel dient te worden gehouden door een ander 

    dan en anders dan voor rekening van de vennootschap. 

3. Volgestorte eigen aandelen worden op verzoek van de aandeelhouder ten laste van de 

    activa van de vennootschap ingekocht en de vennootschap is bereid de aandelen in te 

    kopen tegen een vergoeding van de intrinsieke waarde verminderd met een vaste afslag 

    van 0,5% van de intrinsieke waarde, een en ander behoudens bijzondere omstandigheden, 

    voor zover het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het  

    gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens  

    de wet of de statutenmoeten worden aangehouden. 

4. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen 

    volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen 

    in het kapitaal van de vennootschap, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 2:98c 

    lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij 

    na de balansdatum verschuldigd werd. Is een boekjaar meer dan 6 maanden verstreken 

    zonder dat de jaarrekening is vastgesteld en zo nodig goedgekeurd, dan is de verkrijging 

    niet toegestaan. 

 

 

Getekend  [plaats]  op  [datum]  

 

________________ _____________________________ 

 

 

 

De heer  [naam]     Mevrouw  [naam]   


