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VERKOOP EN LEVERING AANDELEN.

Op [datum akte]
tweeduizend elf, verschijnt voor mij, [notaris]:

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
I.
[Verkoper]
("Verkoper");
II.
[Koper]
("Vennootschap");
III.
[Vennootschap]
("Koper").
Volmachten
Van voormelde volmachten blijkt uit drie onderhandse akten van volmacht die aan
deze akte worden gehecht.
Verkoper en Koper verklaren:
Considerans
1.
Verkoper is houder van alle aandelen in de Vennootschap, ("Aandelen");
2.
de Verkoper heeft schuld in rekening-courant aan de Vennootschap ter
grootte van [bedrag] ("Schuld");
3.
de Koper zal de verplichtingen uit deze schuld per heden voor zijn rekening
nemen
4.
de Koper en de Verkoper wensen de vorenbedoelde koop van de Aandelen
alsmede de levering daarvan en de overname van de schuld door Koper bij
deze vast te leggen respectievelijk te effectueren.
Artikel 1. Verkoop, koop en levering
1.1.
Verkoper verkoopt en levert bij deze de Aandelen aan Koper, die de
Aandelen bij deze van Verkoper koopt en aanvaardt.
Artikel 2. Koopprijs en kwijting
2.1.
De koopprijs bedraagt [bedrag] ("Koopprijs").
2.2.
De Koopprijs is voor een gedeelte groot [Schuld] voldaan door voormelde
schuldovername, het restant is overgemaakt op een rekening ten name van
Verkoper.
2.3.
Verkoper verleent bij deze kwijting voor de voldoening van de Koopprijs.
Artikel 3. Baten en lasten, risico
3.1.
Vanaf één januari van dit jaar komen de baten Koper ten goede, zijn de
lasten voor zijn rekening en draagt hij het risico van de Aandelen. Dividenden
en andere uitkeringen, welke op voornoemde datum nog niet waren
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vastgesteld, komen geheel toe aan Koper.
Artikel 4. Garanties Verkoper
4.1.
Verkoper garandeert het navolgende:
a. de Vennootschap is niet ontbonden en evenmin is een besluit of beschikking tot ontbinding van de Vennootschap genomen of een verzoek of
vordering tot ontbinding ingediend;
b. de Vennootschap is niet failliet verklaard, verkeert niet in surséance van
betaling en evenmin zijn daartoe verzoeken, vorderingen, aangiften
respectievelijk aanvragen ingediend (of is zulks te verwachten);
c. het register van aandeelhouders is juist en volledig bijgewerkt;
het gehele geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap is volgestort en bestaat uit de Aandelen;
d. Verkoper is onbeperkt en onvoorwaardelijk rechthebbende tot de Aandelen en zijn recht op de Aandelen is niet aan inkorting, ontbinding of aan
welke vernietiging ook onderhevig;
e. op de Aandelen rusten geen (beperkte) rechten of beslagen, noch
bestaan er met betrekking tot de Aandelen optierechten, rechten van
voorkeur of andere rechten krachtens welke enige persoon aanspraak
kan maken op levering van een of meer van de Aandelen;
f.
Verkoper is bevoegd om de Aandelen te leveren;
g. terzake van de Aandelen zijn geen certificaten uitgegeven noch is anderszins een derde in economische zin rechthebbende van een of meer
van de Aandelen;
h. er zijn geen nog niet uitgevoerde besluiten van de algemene vergadering
van aandeelhouders van de Vennootschap of van andere organen van
de Vennootschap terzake van uitgifte of intrekking van aandelen,
toekennen van rechten tot het nemen van aandelen, statutenwijziging,
fusie, splitsing van de Vennootschap of winstuitkering;
i.
de Vennootschap is niet in een splitsing van rechtspersonen betrokken
geweest;
j.
terzake van de verkrijging van de Aandelen is geen overdrachtsbelasting
verschuldigd daar het bepaalde in artikel 4 Wet op belastingen van
rechtsverkeer te dezer zake niet van toepassing is;
Artikel 5. Kosten
5.1.
De kosten van deze akte komen voor rekening van Koper.
Artikel 6. Voorgaande verkrijging
6.1.
Verkoper verklaart dat de Aandelen door hem zijn verkregen bij akte op
[datum akte verkrijging], verleden voor [notaris verkrijging] notaris te
[vestigingsplaats notaris].
Artikel 7. Blokkeringsregeling
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7.1.

Ten aanzien van de naleving van de blokkeringsregeling verklaart Verkoper
dat:
[of] blijkens een exemplaar van de notulen van een op [datum] tweeduizend
elf gehouden algemene vergadering van aandeelhouders, de algemene vergadering de onderhavige overdracht heeft goedgekeurd.
[of] gezien het feit dat Verkoper enig aandeelhouder van de Vennootschap is,
de aanbiedingsregeling geen effect sorteert.
Artikel 8. Verklaring Koper
8.1.
Koper verklaart dat het bepaalde in artikel 2:204c van het Burgerlijk Wetboek
te dezen niet van toepassing is.
Artikel 9. Verklaring Koper en Verkoper
9.1.
Koper en Verkoper verklaren dat de bij deze akte tot stand gebrachte rechtshandeling(en) noch de daaraan ten grondslag liggende titel(s) strijd opleveren
met het bepaalde in Hoofdstuk 5 van de Mededingingswet.
Artikel 10. Verklaring Vennootschap
10.1. De Vennootschap verklaart hierbij de overdracht van de Aandelen te erkennen en daarvan aantekening te doen stellen in het aandeelhoudersregister
van de Vennootschap.
10.2. [De Vennootschap heeft als schuldeiser van de onderhavige schuldovername
kennis genomen en verleent hiervoor aan partijen bij deze haar
toestemming.]
Artikel 11. Ontbinding
11.1. Partijen hebben geen recht (meer) op ontbinding van de in deze akte
besloten koopovereenkomst, op welke grond dan ook.
SLOT
De bij deze akte betrokken comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de
comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe
bestemde document vastgesteld.
WAARVAN AKTE
wordt verleden te op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting
daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te
hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.
Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en
door mij, notaris, ondertekend.

