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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Coop Nederland U.A.

Heden, eenendertig mel tweeduizend éénentwintig,

verscheen voor mu, mr. Francisca Theodora Henriette van Loon-Vercauteren, notaris te

Amsterdam, hierna te noemen “notaris”:

mr. Brecht Johanna Theresia Stevens, geboren te Hooge en Lage Zwaluwe op vier oktober

negentienhonderdzesennegentig, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van mij, notatis

(Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam).

De verschenen persoon verklaarde:

HUIDIGE STATUTEN .

De statuten van Coop Nederland U.A., een cooperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid,

statutair gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende te Matkweg 8, 6883 JM VeIp, ingeschreven --

in het handeisregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09030417, hierna

te noemen de “Coöperatie” ,

werden laatstelijk gewijzigd bij akte op drie mel tweeduizend zeventien voor mr. Pieter Jan

Victor van der Vorm, toegevoegd notatis aan mr. Bart Herman Theodor Terhorst, destijds

notaris te Amsterdam, thans notaris te Uttecht, verleden.

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN .

Blijkens het aan deze akte te hechten uittreksel van de notulen van de algemene vergadering --

van de CoOperatie, hierna te noemen het “Besluit”, heeft de algemene vergadering van de

Cooperatie, gevormd door de uit de leden gekozen ledentaad van de CoOperatie, op één april --

tweeduizend éénentwintig besloten de statuten van de CoOperatie algeheel te wijzigen en de

verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren en tekenen.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN .

De verschenen persoon verklaarde vervolgens ter uitvoering van het Besluit de statuten van de

CoOperatie algeheel te wijzigen zodanig dat de geheel nieuw vastgestelde statuten van de

CoOperatie thans komen te I uiden als volgt:

STATUTE N :

Artikel 1. Definities.
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In de statuten, reglementen en besluiten van de coOperatie wordt verstaan onder:

a. “coöperatie”:

de coOperatie waarvoor bij deze akte de statuten worden vastgesteld;

b. ‘‘lid’’:

zowel eden consumenten, leden ondernemers en ereleden zoals vermeld in artikel 5;

tenzij anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld, waarbij daar waar in de

statuten de aanduiding “lid” wordt gebtuikt daaronder dient te worden verstaan

zowel leden consumenten als leden ondernemers en mannelijke als vrouwelijke leden

terwiji daar waar in relatie met de aanduiding “lid” het bezittelijk voornaamwoord

“zijn” wordt gebtuikt daar ook kan worden gelezen “haar”;

c. “cluster”:

een groep van eden ondernemers in een naar regio en/of

levensmiddelenverkoopformule bepaald gebied waarvan de samenstelling en omvang

is vastgesteld door het bestuur, na overleg met de leden ondernemers.

d. “clusterbestuur”:

een bestuur bestaande uit, door de clustervergadering benoemde, leden

ondernemers;

e. “clustervergadering”:

de vergadering van eden ondernemers, behorende tot een cluster;

f. “schriftelijk”:

een leesbaar en reproduceerbaar bericht verstuurd bij brief, fax, e-mail of andere

vorm van elektronische communicatie, tenzij anders is bepaald in de wet of deze

statuten.

Artikel 2. Naam en zetel.

2.1 De cooperatie draagt de naam:

Coop Nederland U.A.

2.2 De cooperatie is gevestigd te Arnhem.

Artikel 3. Doel.

De werkzaamheden van de cooperatie zijn uitsluitend of nagenoeg uitsluitend beperkt tot het --

beheer en de financiering van afhankelijke maatschappijen als nader omschreven in artikel

2:63a van het Burgerlijk Wetboek en van haar en hun deelnemingen in andere rechtspersonen.

Zij tracht dit doel mede te bereiken door te voorzien in economische behoeften en belangen

van haar eden, zuiks door met hen overeenkomsten te sluiten in het bedrijf dat zij ten behoeve

van haar door afhankelijke maatschappijen en van haar en hun deelnemingen in andere

techtspersonen doet uitoefenen. Als nevendoel kan de coOperatie ook ideële doeleinden van

lokaal of algemeen belang ondersteunen en maatschappelijke belangen van de leden

behartigen.

Artikel 4. Derden-overeenkomsten.

De coOperatie kan overeenkomsten zoals zij die via een van haar afhankelijke maatschappijen --
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met haar leden sluit ook met anderen aangaan, doch niet in een zodanige mate dat de

overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn.

Artikel 5. Lidmaatschap. Soorten leden.

5.1 De coOperatie kent:

a. eden consumenten;

b. eden ondernemers; en

c. ereleden.

5.2 Leden consumenten zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in

artikel 8 bepaalde. Leden consumenten moeten natuurlijke personen zijn, die de

leeftijd van achttien (18) jaar hebben bereikt, of een rechtspetsoon, waarvan de

statuten voldoen aan door het bestuur te stellen elsen.

5.3 Leden ondetnemers zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in

artikel 8 bepaalde. Leden ondernemers moeten natuurlijke personen zijn, die de

leeftijd van achttien (18) jaar hebben bereikt, een rechtspersoon, of een niet

rechtspersoonlijkheid bezittende combinatie, als in lid 4 bedoeld, die een

onderneming in stand houdt op het gebied van de kleinhandel in levensmiddelen en

aanverwante artikelen, al dan niet in het kader van een onderneming met ruimere

bedrijfsactiviteiten dan die van de levensmiddelendetailhandel en al dan niet door

middel van het gebruik maken van een door een afhankelijke maatschappij van de

coOperatie ontwikkelde levensmiddelenverkoopformule.

5.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 zal, indien een onderneming wordt gedreven -

door verscheidene natuurlijke en/of rechtspersonen, handelend in een niet

rechtspersoonhijkheid bezittende samenwerkingsvorm, zoals bijvoorbeeld een

maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of een

mede-eigendom, die samenwerkingsvorm - hierna aan te duiden als: hcombinatieTT - --

als één (1) lid worden aangemerkt. De aan het lidmaatschap van een combinatie

gebonden rechten komen de personen die deel van die combinatie uitmaken

gezamenlijk toe. De aan dat lidmaatschap verbonden verplichtingen rusten hoofdelijk

op ieder van die personen afzonderlijk. De personen die deel van een combinatie

uitmaken, kunnen slechts aan anderen die eveneens deel van die combinatie

uitmaken schriftelijk volmacht verlenen teneinde hen tegenover de cooperatie te

vertegenwoordigen, hun rechten ult te oefenen of hen te verbinden tot al hetgeen

waartoe de als lid van de coOperatie aangemerkte combinatie gerechtigd of gehouden

is. Ofschoon de combinatie als geheel als één lid wordt aangemerkt, zullen in de

boeken van de coOperatie, respectievelijk in het register, bedoeld in artikel 7, aIle

participanten van de combinatie - doch voor wat betreft een commanditaire

vennootschap alleen de beherende vennoten - worden ingeschreven, zulks onder

vermelding van de naam van de combinatie, zo deze een naam heeft. Bij de
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inschrijving wordt tevens vermeld of - en zo ja, aan welke (techts)persoon - een

volmacht, als in de vierde zin van dit lid bedoeld, is verstrekt.

5.5 Eceleden zijn eden consumenten die vanwege hun buitengewone verdiensten

jegens de coOperatie of in het kadet van de doelstelling van de cooperatie als zodanig

zijn benoemd door de ledenraad. Ereleden zijn als zodanig gelijk aan eden

consumenten en hebben aan eden consumenten gelijke rechten en verplichtingen.---

Artikel 6. Persoonhijk Iidmaatschap.

6.1 Het lidmaatschap van de leden consumenten en de ereleden is persoonlijk.

6.2 Het lidmaatschap van de eden ondernemers is voot overdracht vatbaar. Op zodanige

overdracht is het bepaalde in artikel 8 van overeenkomstige toepassing.

6.3 Ingeval van een fusie in de zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij

een Iid/rechtspersoon als verdwijnende rechtspersoon betrokken is, gaat het

lidmaatschap over op de verkrijgende rechtspersoon, met dien verstande dat op de

verkrijging van het lidmaatschap door de verkrijgende rechtspersoon het bepaalde in

artikel 8 van overeenkomstige toepassing is. Dit is van overeenkomstige toepassing --

indien een lid/rechtspersoon als verdwijnende rechtspersoon betrokken is bij een

splitsing in de zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7. Ledenregister.

7.1 Het bestuur houdt een register waarin wordt opgenomen:

a. namen en adressen van de eden van de coOperatie, aismede de soort van hun -

lidmaatschap en hun lidmaatschapsnummer;

b. data van aanvang en einde van lidmaatschappen; en

c. andere door het bestuur relevant geachte gegevens.

7.2 De eden zijn verplicht hun adteswijziging aan het kantoor van de coOperatie door te -

geven.

7.3 De eden van de coOperatie kiezen als zodanig woonplaats op het door hen laatstelijk -

opgegeven adres en ten kantore van de coOperatie.

Artikel 8. Toelating en aanvang Iidmaatschap.

8.1 Een lidmaatschap van de cooperatie moet schrittelijk worden aangevraagd, onder

vermelding van het soort lidmaatschap dat door de aanvrager wordt aangevraagd.

Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de aanvraag elektronisch is

vastgelegd. Het bestuur beslist over de toelating.

8.2 Bij toelating zal het bestuur het ledentegister bijwerken onder vermelding van het

soort lidmaatschap en de datum van ingang. Het bestuur kan voorts aan de eden

consumenten een bewijs van Iidmaatschap verstrekken, al dan niet in de vorm van

een ledenpas of klantenkaart.

8.3 Per (gezins)huishouding zijn meerdere consumentlidmaatschappen mogelijk.

8.4 Een groep van rechtspersonen en vennootschappen in de zin van artikel 24b van

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede de uiteindelijke beleidsbepaler(s) van die
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groep, kunnen slechts één (1) recht van lidmaatschap verkrijgen, houden dan wel

uitoefenen.

8.5 Het lidmaatschap vangt aan op de dag, waarop het desbetreffende besluit tot

toelating is genomen.

8.6 Een lid kan zijn lidmaatschapsrechten niet eerder uitoefenen dan na inschrijving in het

ledenregister.

8.7 Bij of krachtens reglement kunnen nadere voorschriften worden gegeven vooc de

toelating en aanvang van het lidmaatschap.

Artikel 9. Bijdragen.

9.1 Bij of krachtens reglement kan worden bepaald dat ieder lid verplicht is tot het

betalen van een periodieke bijdrage zoals door de ledenraad wordt vastgesteld.

9.2 Bij of krachtens reglement kan worden bepaald dat een lid ondernemer bij zijn

toetreding een inleggeld moet betalen. Net inleggeld dient terstond bij toetreding te --

worden gestort, tenzij voor de betaling daatvan een regeling wordt getroffen tussen -

de coOperatie en het lid. Over het inleggeld kan een rente worden vergoed, waarvan -

bet percentage wordt vastgesteld door het bestuur onder goedkeuring van de

ledenraad.

Artikel 10. Waarborgregeling.

10.1 Door Coop Groothandel B.V., een afhankelijke maatschappij van de coOperatie, zal

aan de leden ondernemers goederen en diensten worden geleverd. Deze goederen en

diensten kunnen worden geleverd en/of geadministreerd op ktediet. De coöperatie

kent een waarborgregeling op grond waarvan ieder lid ondernemer een bedrag moet -

afdragen aan de cooperatie als duurzaam voorschot op de betaling van die aan het

desbetreffende lid door Coop Groothandel B.V. of een andere afhankelijke

maatschappij van de cooperatie op krediet te leveren en/of te administreren

goederen en diensten.

10.2 Bij of krachtens reglement kan wotden bepaald welk orgaan van de cooperatie de

hoogte en de wijze van inning ten behoeve van de waarborgregeling zal vaststellen.

10.3 Bij beeindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, faillissement,

surséance van betaling en onder curatelestelling van een gewoon lid ondernemer zal -

de coOperatie de door een lid ondernemer krachtens de waarborgregeling aan de

coOperatie afgedragen bedragen aanmerken als betaling van de door Coop

Groothandel B.V. op krediet geleverde en/of geadministreerde goederen en diensten.

Indien het lid ondernemer nog een of meer andere schulden aan de cooperatie, Coop -

Groothandel 8.V. en/of een andere afhankelijke maatschappij van de cooperatie heeft

dan de in de vorige zin bedoelde schulden en zich een situatie voordoet als in de

vorige zin bedoeld, besluit het bestuur, welke schulden met voorrang voor

verrekening met de onder de waarborgregeling afgedragen gelden in aanmerking

komen.
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10.4 Over bet saldo van de waarborg wordt een rente vergoed; bet rentepercentage wordt

vastgesteld door het bestuur. De rente wordt afgedragen als een betaling onder de

waarborgregeling.

Artikel 11. Rechten en verplichtingen leden.

11.1 Een lid is verplicht de statuten, reglementen en besluiten (van organen) van de

cooperatie na te leven.

11.2 ledere verplichting van leden en oud-leden om in een tekort van de coOperatie bij te --

dragen is geheel uitgesloten.

11.3 Indien bij of krachtens een besluit rechten en verplichtingen van een lid, daaronder

begrepen geldelijke rechten en verplichtingen, zowel als alle andere rechten en

verplichtingen, geen uitgezonderd, worden beperkt respectievelijk verzwaard kan een

lid de toepasselijkheid van die wijziging niet ontgaan door opzegging van bet

lidmaatschap.

Artikel 12. Schorsing eden.

12.1 Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen in afwachting van een besluit tot

opzegging van bet lidmaatschap of ontzetting uit bet lidmaatschap als bedoeld in

artikel 13.

12.2 Schorsing geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving met opgave van --

reden(en) aan bet lid.

12.3 Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan bet Iidmaatschap van --

de coOperatie verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 13. Einde lidmaatschap.

13.1 Het lidmaatschap eindigt door:

a. overlijden van het lid;

b. opzegging door het lid;

c. opzegging namens de coOperatie;

d. ontzetting uit het lidmaatschap;

e. taillissement van bet lid, of door aanvraag van surséance van betaling van het

lid; en

f. ondercuratelestelling van het lid, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij

als gevoig van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of

meer van zijn goederen wordt ingesteld.

13.2 Opzegging van bet lidmaatschap door het lid kan te allen tijde geschieden met

inachtneming van een opzegtermijn van zes (6) maanden door een kennisgeving aan -

bet bestuur van de coOperatie.

Opzegging door bet lid doet bet lidmaatschap eindigen bij het einde van bet lopend

boekjaar. Beeindiging van bet lidmaatschap door het lid kan evenwel met

onmiddellijke ingang geschieden indien redelijkerwijs van bet lid niet gevergd kan

worden bet lidmaatschap te laten voortduren.
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13.3 Opzegging van het lidmaatschap namens de coOperatie geschiedt door het bestuur

door middel van een schriftelijke kennisgeving aan bet lid, eventueel zondet

inachtneming van een opzeggingstermijn. Opzegging van het lidmaatschap door het -

bestuur kan geschieden wanneer:

a. een lid is opgehouden te voldoen aan de elsen die de statuten aan het

lidmaatschap stellen;

b. redelijkerwijs niet langer van de coOperatie verlangd kan worden bet

lidmaatschap te laten voortduren;

c. een lid ondernemer niet langer partij is bij een samenwerkingsovereenkomst met

Coop Groothandel B.V.;

d. een lid consument gedurende een periode van tenminste een jaar geen gebruik --

maakt van de diensten van de coäperatie, waaronder mede wordt verstaan het --

geen gebruik maken van een eventueel aan een lid consument verleende

klantenkaart; en/of

e. een lid onbereikbaac blijkt te zijn op het door het lid aan de coOperatie

dootgegeven correspondentleadres.

13.4 Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door bet bestuur door middel van een

kennisgeving met opgave van reden(en) aan bet lid. Ontzetting ult het lidmaatschap --

kan alleen worden uitgesproken wanneer:

a. bet lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de cooperatie

handelt; en

b. het lid de coOperatie op onredelijke wijze benadeelt.

Artikel 14. Clusters en clusterbestuur.

14.1 Het bestuur van de coOperatie stelt in overleg met de ledenraadsleden ondernemers -

bet aantal en de omvang van de clusters vast.

14.2 leder cluster kent een clusterbestuur.

14.3 Een clusterbestuur heeft onder meer tot taak:

a. het onderhouden van de contacten tussen de coOperatie en de leden

ondernemers, behorende tot haar cluster;

b. bet kennisnemen van alle door de coOperatie verstrekte informatie;

c. bet verstrekken van plaatselijke informatie aan de coöperatie;

d. bet beleggen van ten minste vier (4) clustervergaderingen per jaar;

e. bet desgevraagd adviseren van bet bestuur van de cooperatie; en

f. bet uitvoeren van nader bij reglement te omschrijven taken.

14.4. Elk clusterbestuur bestaat uit ten minste 3 leden. Indien bet aantal

clusterbestuursleden is gedaald beneden bet vastgestelde minimum aantal blijft het --

clusterbestuur bevoegd.

14.5 Een clusterbestuur kiest ult haar midden een voorzitter en een vice-voorzitter en een

secretaris.
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Artikel 15. Lidmaatschap van het clusterbestuur. -

15.1 De clusterbestuursleden worden benoemd in de clusterjaarvergadering uit en door de

leden ondernemers behorende tot het betreffende cluster, met dien verstande dat de

benoeming tot clustervoorzitter tevens de benoeming als ledenraadslid ondernemer -

inhoudt.

Clusterbestuursleden worden voor vier (4) jaar benoemd met de mogelijkheid tot

herbenoeming.

15.2 Een clusterbestuurslid mag in ieder geval niet zijn:

a. lid van bet bestuur van de coOperatie;

b. personeelslid van de coOperatie, of daarvan afhankelijk maatschappijen; en

c. leidinggevend personeelslid of (indirect) eigenaar of anderszins nauw betrokkene

van een leverancier of een concurrent van de coöperatie, tenzij het bestuur

andets besl uit.

15.3 Het bestuur is bevoegd een clusterbestuurslid te schorsen tot het eind van zijn

benoemingstermijn. Schorsing geschiedt door middel van een schriftelijke

kennisgeving met opgave van reden(en) aan dat clusterbestuurslid. Gedurende de

periode dat een clusterbestuurslid geschorst is, kunnen de aan bet

clusterbestuurslidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

15.4 Het lidmaatschap van de clusterbestuur eindigt onder meer door:

a. aftreding;

b. ontzetting uit bet clusterbestuurslidmaatschap door bet bestuur;

c. aanvaarding van bet lidmaatschap van bet bestuur van de coOperatie; en

d. bet eindigen van bet cooperatielidmaatscbap van bet clusterbestuurslid.

Artikel 16. Cluster(jaar)vergadering.

16.1 Eenmaal per jaar wordt de clusterjaarvergadering gehouden, waarin de

clusterbestuursleden, tevens zijnde ledenraadsleden zoals bedoeld in artikel 18 van --

de statuten, worden (her)benoemd.

16.2 Andere clustervergaderingen worden gehouden zo dikwijls een clustervoorzitter dan -

wel bet bestuur dit wenselijk acbt, maar ten minste nog drie (3) per jaar.

16.3 Oproeping tot de clustervergaderingen gescbiedt door de clustersecretaris namens

en na overleg met de clustervoorzitter aan de eden ondernemers behorende tot bet -

cluster. De oproepingstermijn bedraagt ten minste vijftien (15) dagen.

16.4 Indien van toepassing wotden tevens de namen van de kandidaten voor bet

clusterbestuur bekend gemaakt.

16.5 Toegang tot de clustervergaderingen hebben alle leden ondernemers, behorend tot --

bet cluster. Toegang tot de clustervergaderingen hebben ook bestuursleden en eden

van de directie van de coOperatie alsmede diegenen van wie bet clusterbestuur of bet

bestuur of de directie van de coOperatie bun aanwezigbeid nodig acht.
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16.6 AlIe in lid 5 genoemde personen hebben het recht om op een clustervergadering het -

woord te voeren.

16.7 ledec lid behorende tot het cluster heeft één (1) stem in de clustervergadering.

16.8 Een stemgerechtigd lid kan zijn stem niet door een daartoe gemachtigde laten

uitbrengen.

16.9 Voor het nemen van besluiten in de clustervergadering moet ten minste de heift van -

het aantal in functie zijnde clusterbestuursleden uit het desbetreffende cluster

aanwezig zijn.

Artikel 17. Ledenraad: kandidaatstelling ledenraadsleden consumenten

17.1 Indien met inachtneming van artikel 19 een vacature is ontstaan in de ledenraad die --

vervuld moet worden door een lid consument kan het bestuur verkiezingen tot

invulling van de vacature houden. Het bestuur is verplicht onverwijld verkiezingen

te houden indien:

a. éên tiende (1/lOe) van de ledenraadsleden daarom schriftelijk verzoekt; of

b. het aantal ledenraadsleden onder een door artikel 19 lid 2 genoemde minimum --

aantal is gezakt.

17.2 Voor elke vacature in de ledenraad die vervuld moet worden door een ledenraadslid --

consument kan het bestuur een voordracht doen uit de leden consumenten. De

voordracht zal worden gedaan met inachtneming van de profielschets voor de

ledenraad. Bij reglement kunnen nadere regels omtrent een voordracht worden

gesteld.

17.3 Ten minste negentig (90) dagen voor de benoeming zal het bestuur de vacature en de

eventueel door het bestuur voorgedragen kandidaat kenbaar maken op de website

van de coOperatie.

17.4 Tot zestig (60) dagen voor de benoeming kan een lid consument zich

(tegen)kandidaat stellen onder overlegging van tenminste dertig (30) schriftelijke

steunverklaringen van andere eden consumenten. Steunverklaringen geschieden

onder opgave van naam, adres, geboortedatum en lidmaatschapsnummer van de

sponsor. Indien een vacature op grond van artikel 19 lid 3 regio gebonden is, dienen -

(i) de (tegen)kandidaat zijn of haar vaste verblijfplaats te hebben in de betreffende

regio, en (ii) de steunverklaringen afkomstig te zijn van leden uit de betreffende

regio.

Een kandidaatstelling dient schriftelijk aan het bestuur van de cooperatie te worden --

meegedeeld onder opgave van naam, adres, geboortedatum en

lidmaatschapsnummer van de kandidaat, onder bijvoeging van de vereiste

steunverklaringen en onder vermelding voor welke specifieke vacature kandidaat

wordt gesteld.

17.5 Indien conform lid 4 een lid consument zich tegenkandidaat heeft gesteld zal het

bestuur onverwijld de leden consumenten daarvan informeren door deze kenbaar te -
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maken op de website van de coöperatie met bet verzoek aan de leden consumenten --

om bun stem uit te brengen op een kandidaat op de door het bestuur aangegeven

wijze.

17.6 Bij reglement kunnen nadere regels worden gesteld betreftende verkiezingen.

Artikel 18. Ledenraad: kandidaatstelling Iedenraadsleden ondernemers.

18.1 Tot de kandidaatstelling zijn het bestuur en ieder dusterbestuur bevoegd.

18.2 Voor elke vacature, waarvoor de clusterbesturen niet van bun bevoegdheid tot

kandidaatstelling gebruik maken, zal bet bestuur pogen een kandidaat te vinden.

18.3 Tot zeven (7) dagen voor de verkiezing kunnen ook ten minste tien (10)

kiesgerechtigde leden ondernemers gezamenlijk kandidaten stellen. Een zodanige

kandidaatstelling dient schrittelijk aan bet bestuur van de cooperatie te warden

meegedeeld, onder opgave van naam, voorletters, adres, geboortedatum en

lidmaatschapsnummer van de kandidaat en onder bijvoeging van een schriftelijke

verklaring van deze, dat hij/zij bij een eventuele verkiezing bet

Iedenraadslidmaatschap zal aanvaarden.

18.4 Ten minste drie (3) dagen voot de clusterjaarvergadering van leden ondernemers

waarop een benoeming van een Iedenraadslid zal geschieden zullen de namen van de

kandidaten worden bekendgemaakt op een door bet bestuur te bepalen wijze.

18.5 Op de clusterjaarvergadering warden de Iedenraadsleden ondernemers benoemd uit -

de leden ondernemers zoals bepaald in artikel 19 lid 3.

Artikel 19. Ledenraad: samenstelling en omvang.

19.1 De algemene vergadering wordt gevormd door een uit de leden gekozen ledenraad.

19.2 De ledenraad bestaat uit ten minste dertig (30) docb ten boogste zestig (60) eden

consumenten en ten minste zeven (7) docb maximaal achttien (18) eden

ondernemers. Indien bet aantal ledenraadsleden is gedaald beneden bet minimum

aantal blijft de ledenraad bevoegd. Is bet aantal ledenraadsleden beneden bet

minimum aantal dan neemt bet bestuur onverwijld initiatief tot aanvulling van dit

aantal.

Er is een protielschets van de ledenraad. Deze profielschets wordt vastgelegd in een -

reglement conform bet bepaa ide in artikel 41.

19.3 De vaststeliing van bet aantai iedenraadsleden gescbiedt als volgt:

a. voor wat betreft de Iedenraadsleden die warden gekozen uit de eden

consumenten:

(i). per regio waarin de coOperatie activiteiten ontpIooit, wordt tenminste één --

(1) edenraadsIid gekozen; en

(ii). daarnaast kunnen tot tien (10) zeteis in de iedenraad zijn bestemd voor niet

aan een regio gebonden eden.

Bij regiement worden de omvang en de indeling van de regio’s vastgesteld

zodanig dat alie eden tot een regio behoren.
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Bij reglement wordt voorts door het bestuur het totaal aantal per regio te

benoemen ledenraadsleden consumenten bepaald op basis van het aantal

winkels per regio, alsmede het totaal aantal te benoemen Iedenraadsleden

consumenten die niet aan een regio zijn gebonden, een en andec binnen de

bandbreedte genoemd in lid 2.

b. voor wat betreft de ledenraadsleden die worden gekozen uit de leden

ondernemers:

per cluster wordt een ledenraadslid, tevens zijnde clustervoorzitter gekozen,

aismede wordt conform artikel 20 lid 3 uit de leden ondernemers minimaal een --

drietal ledenraadsleden gekozen zodanig dat met het totaal van alle

ledenraadsleden ondernemers, het minimum aantal van zeven (7) doch ook het --

maximum aantal van achttien (18) bepaald in lid 2 in acht wordt genomen.

Artikel 20. Ledenraad: benoeming en kwaliteitseisen.

20.1 De ledenraadsleden die worden gekozen uit de leden consumenten worden als volgt --

benoemd:

a. indien het bestuur een voordracht heeft gedaan dan wordt de voorgedragen

kandidaat geacht te zijn benoemd indien er geen tegenkandidaatstelling heeft

plaatsgevonden binnen de in artikel 17 genoemde termijn waarin een lid zich

tegenkandidaat kan stellen onder overlegging van het aantal benodigde

steunverklaringen;

b. indien het bestuur een voordracht heeft gedaan en er een tegenkandidaat is

gesteld dan zal de kandidaat die de meeste voorkeurstemmen heeft behaald,

binnen de daartoe door artikel 17 lid 4 genoemde termijn, zijn benoemd tot

ledenraadslid consument. Slechts leden consumenten behorende tot de regio

waartoe de door het bestuur voorgedragen kandidaat behoort kunnen hun stem -

uitbrengen. Bij staking van stemmen beslist het lot.

c. indien het bestuur geen voordracht heeft gedaan dan zal de kandidaat die de

meeste voorkeurstemmen heeft behaald binnen de in artikel 17 genoemde

termijn, dan wel de enige kandidaat bij gebrek aan een tegenkandidaat, zijn

benoemd tot ledenraadslid consument. Slechts leden consumenten behorende

tot de regio waarvoor de vacature is vrijgekomen kunnen hun stemrecht

uitbrengen. Bij staking van stemmen beslist het lot.

20.2 Een ledenraadslid dat wordt gekozen uit de eden consumenten moet voldoen aan de

volgende vereisten:

a. het ledenraadslid moet lid van de coOperatie zijn;

b. het ledenraadslid mag niet zijn:

- lid van het bestuur;

- personeelslid van de coOperatie of daarvan afhankelijke maatschappijen; en
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- leidinqgevend personeelslid of (indirect) eigenaar of anderszins nauw -

betrokkene van een leverancier of een concurrent van de cooperatie.

c. het ledenraadslid mag niet gehuwd zijn of samenwonen met, respectievelijk

bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad zijn van de in sub b. bedoelde

personen.

20.3 De ledenraadsleden die worden gekozen uit de leden ondernemers worden benoemd -

als vol gt:

a. de eden ondernemers behorende tot één cluster benoemen op de

clusterjaarvergadering één ledenraadslid, tevens zijnde clustervoorzitter; en

b. de clustervoorzitters benoemen op een voordracht als bepaald in artikel 18 lid 1

een zodanig aantal ledenraadsleden dat voldaan is aan artikel 19 lid 3.

20.4 Een ledenraadslid dat wordt gekozen uit de eden ondernemers moet voldoen aan de -

volgende vereisten:

a. het ledenraadslid moet lid van de cooperatie zijn;

b. het ledenraadslid mag niet zijn:

- lid van het bestuur;

- personeelslid van de coOperatie of daarvan afhankelijke maatschappijen;

en

- leidinggevend personeelslid of (indirect) eigenaar of anderszins nauw

betrokkene van een leverancier of een concurrent van de coOperatie.

c. het ledenraadslid mag niet gehuwd zijn of samenwonen met, respectievelijk

bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad zijn van de in sub b. bedoelde

personen.

20.5 Het ledenraadslidmaatschap van de ledenraadsleden ondernemers vangt aan op de

dag waarop het desbetreffende besluit tot benoeming is genomen of op een bij het

desbetreffende besluit tot benoeming vast te stellen - niet vóOr de datum van het

besluit gelegen - tijdstip. Het ledenraadslidmaatschap van de ledenraadsleden

consumenten vangt aan op de dag van de eerstvolgende ledenraadsvergadering na

hun benoeming of verkiezing conform artikel 17.

20.6 Een ledenraadslidmaatschap eindigt onder meer door:

a. het eindigen van het cooperatielidmaatschap;

b. aftreding;

c. ontzetting uit het ledenlidmaatschap; en

d. aanvaarding van het bestuurslidmaatschap.

20.7 Elk jaar treedt volgens een door het bestuur op te maken rooster ongeveer

een/vierde van het aantal ledenraadsleden consumenten af, alsmede ongeveer

een/vierde van het aantal ledenraadsleden ondernemers af, zodanig dat elk

ledenraadslid na ten hoogste vier (4) jaar moet aftreden. Een aftredend ledenraadslid
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is terstond herkiesbaar, met dien verstande dat een Iedenraadslid ten hoogste

driemaal voor een periode van vier (4) jaar zitting kan hebben in de Iedenraad.

Artikel 21. Taken en bevoegdheden Iedenraadsvergadering.

Aan de Iedenraad komen in de cooperatie alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de

statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Artikel 22. Ledenraadsvergadering.

22.1 Ten minste tweemaal per jaar wotdt door het bestuur de Iedenraad bijeengeroepen

onder meet ter voorziening in opengevallen vacatures in de Iedenraad en het bestuur.

Een van die vergaderingen zal binnen zeven (7) maanden na het einde van het

boekjaar worden bijeengeroepen, onder meet ter behandeHng van het

bestuutsverslag.

22.2 Andere Iedenraadsvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit

wenselijk acht.

22.3 Voorts is het bestuur verpHcht om op schrittelijk verzoek van ten minste een/tiende -

gedeelte van het aantal stemgerechtigde Iedenraadsleden een Iedenraadsvergadering

bijeen te roepen op een termijn van niet anger dan vier (4) weken, onder opgave van

de te behandelen onderwerpen. Aan de eis van schriftelijkheid is vo!daan indien het

verzoek elektronisch is vastgelegd.

Indien aan dit verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevoig wordt gegeven,

kunnen de verzoekets zeif tot die bijeenroeping overgaan door optoeping

overeenkomstig het in attikel 23 bepaalde en/of bij advertenties in één of meet in de

regio(s) met vestigingsplaatsen veelgelezen dagblad(en).

Artikel 23. Oproeping Iedenraadsvergadering.

23.1 De Iedenraad wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt

schrifteHjk aan de adressen van de Iedenraadsleden en anderen, een eventueel

coOperatie-orgaan daaronder begrepen, die toegang hebben tot de

Iedentaadsvergadering. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven (7) -

dagen.

23.2 Bij de oproeping worden plaats en tijdstip van de vergadering, aismede de agenda

bekendgemaakt; de benodigde bescheiden worden meegezonden.

23.3 De rekening en verantwoording met de ter beoordeling daarvan benodigde

bescheiden worden tenminste voor de Iedenraadsleden gedurende de

oproepingstermijn op het kantoor van de coOperatie ter inzage gelegd.

23.4 De oproeping en overige kennisgevingen aan de Iedenraadsleden kunnen eveneens

geschieden door middel van een langs elektronische weg toegezonden Ieesbaar en

reproduceerbaar bericht aan het adres van de Iedenraadsleden die hebben ingestemd

met deze wijze van oproeping. Zij dienen voor dit doel een adres door te geven aan de

cooperatie.

Artikel 24. Leiding Iedenraadsvergadering.
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24.1 De ledenraadsvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of bij -

zijn afwezigheid of ontstentenis door zijn plaatsvervanger.

24.2 Indien de ledenraad wordt bijeengeroepen door de in artikel 22 lid 3 bedoelde

verzoekers, voorziet de vergadering zelf in een voorzitter en een notulist.

Artikel 25. Toegang tot de ledenraadsvergadering.

25.1 Toegang tot de ledenraadsvergadering hebben alle ledenraadsleden, ereleden, de

bestuursleden, zij die zitting hebben in bij reglement ingestelde commissies, leden

van de directie, aismede een vertegenwoordiging van de ondernemingsraad.

25.2 Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur; bif niet-

toelating kan de ledenraad aisnog tot toelating besluiten.

25.3 Indien de voorzitter dat wenselijk acht, wordt het betreden en voortijdig verlaten van

de edenraadsvergadering vastgelegd door middel van een door de betrokkenen te

ondertekenen presentielijst.

25.4 Indien het bestuur dat wenselijk acht kan de toegang tot de Iedenraadsvergadering en

de uitoefening van vergaderrechten daarin tevens geschieden door middel van een

elektronisch communicatiemiddel, mits het ledenraadslid die langs deze weg

deelneemt aan de vergadering via het elektronisch communicatiemiddel kan worden -

geidentificeerd, rechtstreeks kennis kan nemen van de verhandeling ter vergadering -

en het stemrecht kan uitoefenen. Het bestuur kan daarbij voorwaarden stellen aan

het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel.

Artikel 26. Stemrecht in de Iedenraadsvergadering.

26.1 leder ledenraadslid heeft één (1) stem in de ledenraadsvergadering.

26.2 Ledenraadsleden die geschorst zijn hebben geen toegang tot de

ledenraadsvergadering.

26.3 Een geschorst ledenraadslid heeft toegang tot de ledenraadsvergadering waarin het -

besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.

Artikel 27. Besluiten in de ledenraadsvergadering.

27.1 Besluiten tot statutenwijziging, ontbinding, omzetting, juridische fusie en splitsing,

het doen van afstand van optie- of voorkeursrechten op aandelen, het vervreemden --

van aandelen voor zover dit een aanmerkelijk belang betreft, aismede alle besluiten --

van de coOperatie en haar afhankelijke vennootschappen voor zover die besluiten

volgens de statuten een besluit van de ledenraadsvergadering vergen, kunnen slechts

worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal

geldig uitgebrachte stemmen in een ledenraadsvergadering waarin ten minste

twee/derde deel van het aantal stemgerechtigden aanwezig is, en met dien verstande

dat zowel de ledenraadsleden consumenten als de ledenraadsleden ondernemers,

iedet met een twee/derde meerderheid voor het besluit hebben gestemd.
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27.2 Alle overige besluiten behoeven ten minste een volstrekte meerderheid (meer dan de

helft) van de geldig uitgebrachte stemmen in een ledenraadsvergadering, ongeacht --

het aantal aanwezige stemgerechtigden.

27.3 Indien voor een besluit een minimum aantal stemgerechtigden ter vergadering

aanwezig dient te zijn en dit aantal niet ter vergadering aanwezig is, kan een nieuwe -

vergadering worden bijeengeroepen. In die vergadering kan het besluit worden

genomen ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigden maar met inachtneming -

van een eventueel vereiste meerderheid van stemmen. Deze nieuwe vergadering

moet worden gehouden ten minste twee (2) weken en ten hoogste acht (8) weken na

eerstbedoelde vergadering. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden

vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het

aantal ter vergadering aanwezige stemgerechtigden.

Artikel 28. Besluitvorming in de Iedenraadsvergadering.

28.1 Stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzittet of ten minste een/vierde deel

van het aantal stemgerechtigden een schriftelijke stemming vetlangt. Over personen

of over zaken, die personen betreffen, wordt schriftelijk gestemd. Besluitvorming bij -

acclamatie is mogelijk, tenzij een/tiende deel van het aantal stemgerechtigden

hootdelijke stemming vetlangt.

28.2 Een stemgerechtigd Iedenraadslid kan bij schriftelijke volmacht zijn stem doen laten --

uitbrengen door een andec stemgerechtigd Iedenraadslid. Blanco en ongeldige

stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

28.3 Indien bij een verkiezing van meer dan twee (2) kandidaten niemand een volstrekte

meerderheid heeft gekregen, vindt herstemming plaats tussen die twee (2)

kandidaten, die de meeste stemmen verkregen. Bij gelijk aantal stemmen beslist het --

lot wie voor herstemming in aanmerking komt. Indien de stemmen staken beslist het -

lot.

28.4 Staken de stemmen over zaken, dan is het voorstel verworpen.

28.5 Verkiezingen kunnen niet geschieden en besluiten kunnen niet worden genomen,

indien de agenda de verkiezing respectievelijk het onderwerp niet vermeldt, tenzij alle

stemgerechtigden in een ledenraadsvergadering aanwezig zijn en met algemene

stemmen het voorstel aannemen.

28.6 Het op de ledenraadsvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de

vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor zover gestemd

werd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.

28.7 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in lid 6 bedoelde oordeel de

juistheid daarvan betwist, dan moet een nieuwe stemming plaatsvinden, als de

meerderheid van de vergadering ot - in geval de oorspronkelijke stemming niet

hoofdelijk of schrittelijk geschiedde - een stemgerechtigde dit verlangt. Door deze

nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
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Artikel 29. Bestuur. Samenstelling bestuur. -

29.1 Het bestuur van de coOperatie bestaat uit een door de Iedenraad vast te steHen aantal

van ten minste vijf (5) en maximaal negen (9) personen. Slechts leden kunnen

bestuurslid zijn. Indien het aantal bestuursleden is gedaald beneden het vastgestelde

minimum aantal blijft het bestuur bevoegd.

29.2 Bestuursleden warden benoemd door de Iedenraad ult een bindende voordracht, op --

te maken door het bestuur, zulks met inachtneming van het hierna omtrent de

samenstelling van het bestuur bepaalde. De voocdracht van het bestuur wordt bij de -

oproeping voor de vergadering meegedeeld. Minimaal één (1) en maximaal drie (3)

bestuursleden warden door de Iedenraad benoemd ult de kring van de eden

ondernemers, waarvan maximaal twee (2) ult de leden ondernemers en maximaal één

(1) onathankelijk lid. Minimaal drie (3) en maximaal vijf (5) bestuursleden warden

door de ledenraad benoemd uit de kring van de eden consumenten.

Eén (1) bestuurslid wardt benoemd door de ledenraad - met terzijdestelling van het --

onderscheid tussen ledenraadsleden die warden gekozen uit de eden consumenten of

uit de eden andernemers - uit een bindende voardracht, op te maken door het

bestuur, welk lid zal warden beschouwd als het bestuurslid dat de werknemers van de

coOperatie en haar afhankelijke maatschappijen vertegenwoordigt en welke lid het

vertrouwen heeft van degenen die als werknemers bij de onderneming van de

coOperatie en haar afhankelijke maatschappijen zijn betrokken.

De voorzitter van het bestuur wardt in functie benoemd. In antstane vacatures wordt

zo spoedig mogelijk doch in elk geval binnen één (1) jaar voarzien.

29.3 Indien in een vergadering van de ledenraad een besluit dient te warden genamen

amtrent de benoeming van een bestuurslid, die op grand van het bavenstaande heeft

te gelden als een bestuurslid die afkamstig is uit de kring van de eden ondernemers, -

heeft ieder ter vergadering aanwezig ledenraadslid ondernemer één (1) stem,

vermeerderd met het aantal overeenkomende met alle ter vergadering aanwezige

Iedenraadsleden consumenten, gedeeld door het aantal ter vergadering aanwezige

ledenraadsleden andernemers.

Indien in een vergadering van de Iedenraad een besluit dient te warden genomen

omtrent de benoeming van een bestuurslid, die ap grand van het bovenstaande dient

te gelden als vertegenwoordiger van de eden cansumenten, heeft ieder ter

vergadering aanwezig ledenraadslid, dat is gekazen door de eden consumenten één -

(1) stem, vermeerderd met het aantal overeenkomende met alle ter vergadering

aanwezige ledenraadsleden ondernemers, gedeeld door het aantal ter vergadering

aanwezige ledenraadsleden consumenten.

29.4 Aan elke voordracht kan het bindend karakter warden ontnomen door een besluit van

de ledenvergadering, genomen met ten minste twee/derden van de uitgebrachte

stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derden van de eden
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vertegenwoordigd is. Het hiervoor in [lid 3] bepaalde is van overeenkomstige

toepassing op het nemen van een besluit tot het ontnemen van het bindende karakter

aan een voordracht.

Artikel 30. Bestuurslidmaatschap.

30.1 Een bestuurslid moet voldoen aan de volgende vereisten:

a. het bestuurslid mag niet zijn:

(I) lid van de Iedenraad;

(ii) personeelslid van de coöperatie of daarvan afhankelijke maatschappijen; of -

(iii) leidinggevend personeelslid of (indirect) eigenaar of anderszins nauw

betrokkene van een leverancier of van een concurrent van de cooperatie,

tenzij de ledenraad anders besluit.

b. het bestuurslid mag niet gehuwd zijn of samenwonen met, respectievelijke bloed

of aanverwant in de eerste of tweede graad van de in lid l.a bedoelde personen,

tenzij de ledenraad anders besluit.

30.2 Het bestuurslidmaatschap vangt aan op de dag waarop het desbetreffende besluit tot

benoeming is genomen of op een bij het desbetreffende besluit tot benoeming vast te

stellen - niet voor dat besluit gelegen - tijdstip.

30.3 a. Een bestuucslid kan als zodanig wotden geschorst door de eden

raad met inachtneming van het hiervoor in artikel 29 omtrent benoeming van

bestuursleden bepaalde. Een besluit tot schorsing uit het bestuurslidmaatschap -

wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de betrokkene meegedeeld met opgave

van reden(en).

b. Op gelijke wijze als in lid 3.a is bepaald kan een schorsing worden opgeheven

door de ledenraad.

c. Een schorsing, die niet binnen zeven (7) maanden na ingang wordt gevolgd door

ontzetting, eindigt door het verloop van die termijn.

d. Gedurende de periode dat een bestuurslid is geschorst, kunnen de aan het

bestuurslidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoetend.

e. In geval van schorsing treft de Iedenraad de nodige maattegelen om de

coOperatie tegen schade te vrijwaren.

30.4 Een bestuurslidmaatschap eindigt onder meer door:

a. het eindigen van het coOperatielidmaatschap;

b. aftreding;

c. ontzetting uit het bestuurslidmaatschap; en

d. aanvaatding van het ledenraadslidmaatschap.

30.5 Een bestuurslid wordt als zodanig door de ledenraad uit het bestuurslidmaatschap

ontzet wanneer:

a. het bestuurslid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het

bestuurslidmaatschap bij de statuten gesteld; en/of
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b. het bestuurslid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de

cooperatie handelt, de coOperatie op onredelijke wijze benadeelt, zijn taak

verwaarloost, zijn verplichtingen jegens de coOperatie niet nakomt of enige

andete gewichtige reden.

30.6 Een besluit tot ontzetting uit het bestuurslidmaatschap wordt zo spoedig mogelijk

schriftelijk aan de betrokkene meegedeeld met opgave van reden(en). Op een besluit

tot ontzetting is het bepaalde in artikel 29 omtrent benoeming van bestuursleden van

overeenkomstige toepassing.

30.7 Elk jaar treedt volgens een door het bestuur - zo nodig na loting - op te maken

rooster een aantal bestuursleden at, zodanig dat elk bestuurslid na ten hoogste vier --

(4) jaar moet aftreden. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar.

30.8 In geval van belet of ontstentenis van een bestuurdet zijn de andere bestuurders of is

de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de coOperatie belast. In geval van -

belet of ontstentenis van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de persoon

die daartoe door Stichting CoOperatieve Belangen Coop, gevestigd in de gemeente

Acnhem, ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van Koophandel onder

dossiernummer 59656603, wordt aangewezen, tijdelijk met het bestuur van de

coOperatie belast.

Artikel 31. Taken en bevoegdheden bestuur.

31.1 Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen

van de coOperatie.

31.2 Het bestuur heeft onherroepelijk volmacht in naam van de leden rechten te bedingen

en te wijzigen en om in naam van de eden tot handhaving van die rechten in rechte --

op te treden, waaronder begtepen het vorderen van schadevergoedingen.

Artikel 32. Bestuursvergadering.

32.1 Ten minste eenmaal per kwartaal wordt een bestuursvergadering gehouden.

32.2 Andete bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter dit

wenselijk acht.

32.3 Voorts is de voorzitter verplicht op schriftelijk verzoek - met opgave van de te

behandelen onderwerpen - van ten minste twee (2) bestuursleden, om binnen twee

(2) weken een bestuursvergadering bijeen te roepen.

32.4 Het bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter. De oproeping geschiedt

schriftelijk aan de adressen van de bestuursleden en anderen, die toegang hebben tot

de bestuursvergadering. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven (7)

dagen.

32.5 De bestuursvergadering wordt geleid door de voorzitter. Bij afwezigheid of

ontstentenis van de voorzitter treedt één van de andere bestuursleden als voorzitter

op.

32.6 Toegang tot de bestuursvergadering hebben tevens de directieleden, voor zover
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het bestuur niet anders besluit. Over toelating van andere personen beslist de

voorzitter; bij niet-toelating kan het bestuur alsnog tot toelating besluiten.

32.7 Alle in lid 6 bedoelde personen hebben het recht om op de bestuursvergadering het --

woord te voeren.

32.8 Indien de voorzitter dit wenselijk acht, wordt het betreden en verlaten van de

bestuursvergadering vastgesteld door middel van een - eventueel door betrokkenen -

te waarmerken - presentielijst.

32.9 leder bestuurslid dat niet geschorst is heeft één (1) stem in de bestuursvergadering. -

Een bestuurslid kan zijn stem door een daartoe gemachtigd ander bestuurslid laten

uitbrengen.

32.10 Een geschorst bestuurslid heeft toegang tot de bestuursvergadering waarin het

besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.

32.11 Alle bestuursbesluiten behoeven de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen

in een bestuursvergadering, waarin ten minste een zodanig aantal stemgerechtigde --

bestuursleden aanwezig of gemachtigd is als bevoegd is tot het uitbrengen van meer -

dan de helft van de stemmen, doch ten minste vier (4). Een besluit van het bestuur

tot uitoetening door het bestuur van stemrecht op de door de coOperatie gehouden --

aandelen in het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid: Coop Holding B.V., statutair gevestigd te Arnhem, ingeschreven in

het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09123531,

alsmede haar rechtsopvolgers, met bettrekking tot de goedkeuring van de

jaarrekening van Coop Holding B.V. aismede het verlenen van décharge aan de

directeuren en leden van de raad van commissarissen van Coop Holding B.V. voor het

door hen gevoerde bestuur respectievelijk het gehouden toezicht daarop, kan slechts

worden genomen met voorafgaande goedkeuring van de ledenraad van de

cooperatie.

Indien bijeenroeping achterwege is gebleven, kunnen toch rechtsgeldige besluiten

worden genomen indien alle stemgerechtigde bestuursleden in die

bestuursvergadering aanwezig zijn.

32.12 Stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of een van de

stemgerechtigde bestuursleden een schriftelijke stemming verlangt. Al het bepaalde -

in artikel 28 is van overeenkomstige toepassing op de stemprocedure in de

bestuursvergadering.

32.13 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij

daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het

belang van de cooperatie en de daaraan verbonden organisatie. Wanneer hierdoor

geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door het

bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten

grondslag liggen.
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Artikel 33. Vertegenwoordiging. -

33.1 Onverminderd het overigens in de wet en de statuten bepaalde wordt de coaperatie in

en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door ten minste drie (3) daartoe in het

handeisregister ingeschreven bestuursleden gezamenlijk, waaronder de voorzitter

van het bestuur.

33.2 Het bestuur is bevoegd de directie een beperkte volmacht te verstrekken, welke

schriftelijk zal worden vastgelegd.

Artikel 34. Commissies.

34.1 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn

taak te laten uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden

benoemd.

34.2 De Iedenraad is bevoegd ondet zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van

zijn bevoegdheden te laten uitvoeren door commissies, die door de Iedenraad worden

benoemd.

Artikel 35. Directie.

35.1 Behoudens beperkingen volgens de statuten, reglementen en besluiten is de directie -

belast met de dagelijkse leiding van de cooperatie en is zij werkzaam onder toezicht --

en verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur zal de directie in een nader vast

te stellen directiereglement met betrekking tot de ultoefening van haar taak

schriftelijk bindende aanwijzingen geven en het verstrekte mandaat schriftelijk

vastleggen.

35.2 Het aantal directieleden wordt vastgesteld door het bestuur.

35.3 De directieleden worden benoemd door het bestuur.

35.4 De directie is verplicht om aanwezig te zijn op de vergaderingen van de ledenraad en -

het bestuur, tenzij het desbetreffende orgaan anders besluit.

Artikel 36. Notulen.

36.1 Van de verhandelde onderwerpen in elke vergadering van een orgaan van de

coOperatie worden door de desbetreffende secretaris of door een door de voorzitter -

daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. Op de eerstvolgende vergadering van

dat orgaan worden deze notulen - met eventuele wijzigingen - definitief door de

vergadering vastgesteld.

36.2 De inhoud van de notulen van een vergadering wordt ter kennisneming van de leden -

van het desbetreffende orgaan gebracht. leder lid van het desbetreffende orgaan

heeft recht op een door de desbetreffende secretaris uit te reiken en door deze te

ondertekenen kopie van de notulen.

Artikel 37. Boekjaar.

Het boekjaar van de coOperatie zal eindigen op de zondag die het dichtst bij eenendertig

december van een kalenderjaar ligt en het opvolgende boekjaar zal beginnen op de eerst

volgende maandag na deze zondag.
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Artikel 38. Rekening en verantwoording. Bestuursverslag.

38.1 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de coOperatie en van alles

betreffende de werkzaamheden van de coOperatie naar de eisen die voortvloeien uit -

deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe

behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te

bewaren, dat te alien tijde de rechten en verplichtingen van de coOperatie kunnen

worden gekend.

38.2 ]aarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verienging --

van deze termijn met ten hoogste vier (4) maanden door de ledenraad op grond van --

bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op. De jaarrekening

bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening met toelichting.

38.3 De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de

ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van

reden melding gemaakt.

38.4 Het bestuur zorgt er voor dat de jaarrekening, het bestuursversiag en de krachtens

het in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek bepaaide bij te voegen gegevens,

ten minste veertien (14) dagen voor de desbetreffende iedenraadsvergadering aan

aile iedenraadsleden ter beoordeiing worden toegezonden. De cooperatie zorgt dat

de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1

van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de

vergadering, bestemd tot behandeling van dejaarrekening, te haren kantore

aanwezig zijn. De eden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift

van verkrijgen.

38.5 De jaarrekening wordt vastgesteid door de iedenraad, waattoe het bestuur een

ledenraadsvergadering bijeenroept en wel op een zodanig tijdstip dat de

ledenraadsvergadering wordt gehouden uiterlijk één (1) maand na afloop van de

termijn ais hiervoor bedoeld in lid 2.

38.6 Op de ledenraadsvergadering waarin de vaststelling van de jaarrekening wordt

behandeld, zal als atzonderlijk punt op de agenda behandeld worden het verlenen van

decharge aan de eden van het bestuur. De ledenraad kan voliedige of beperkte

decharge verlenen aan de bestuursleden voor het gevoerde bestuur voor zover van --

dat bestuur uit dejaarrekening blijkt.

38.7 Bij niet-vaststelling zal het bestuut zo spoedig mogelijk die maatregelen treffen die er

toe leiden dat een gewijzigde jaarrekening aisnog door de ledenraad zai worden

vastgesteld. Ook deze gewijzigde jaartekening dient vootaf door de

registeraccountant te zijn onderzocht.

38.8 Het bestuur is verpiicht de in lid 1 en lid 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere

gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren, onverminderd het hierna in -

lid 9 bepaalde.
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38.9 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier

gestelde balans en winst- en verliesrekening, kunnen op een andere gegevensdrager -

worden overgedragen en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en

volledige weetgave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige

bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd Ieesbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 39. Controle jaarrekening.

39.1 De coOperatie kan en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een accountant als

bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek de opdracht verlenen tot

onderzoek van de jaarrekening.

39.2 Tot het verlenen van de opdracht is de ledenraad bevoegd. Gaat deze daartoe niet

over, dan is het bestuur bevoegd. De aanwijzing van een accountant wordt door

generlei voordracht beperkt. De opdracht kan te alien tilde worden ingetrokken door -

de ledenraad en door het bestuur indien deze haar heeft verleend.

39.3 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.

39.4 De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verkiaring omtrent de -

getrouwheid van de jaarrekening. De accountantsverklaring wordt beschikbaar

gesteld aan de ledenraadsleden.

39.5 Indien geen accountantsverklaring als hiervoor bedoeld overeenkomstig lid 4

beschikbaar wordt gesteld, dan benoemt de ledenraad jaarlijks een commissie van ten

minste twee (2) eden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie -

onderzoekt de jaarrekening en brengt aan de ledenraad verslag van haar bevindingen

uit. Vereist het onderzoek van de jaarrekening bijzondere boekhoudkundige kennis

dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is

verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde

inlichtingen te verschatfen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de

boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de cooperatie voor raadpleging -

beschikbaar te stellen.

Artikel 40. Reserves.

40.1 Ten minste vijfentwintig procent (25%) van het resultaat na belastingen zoals dat

blijkt uit de jaarrekening wordt gereserveerd. Het bestuur kan een hogere reservering

voorstellen. Uit deze reserve worden geen uitkeringen aan eden gedaan.

40.2 Aan andere delen van het resultaat na belastingen kan de ledenraad, op voorstel van

het bestuur, speciale bestemmingen geven.

Artikel 41. Reglementen.

41.1 Bij reglement(en), opgesteld door het bestuur en vastgesteld door de ledenraad,

kunnen nadere regels worden vastgesteld omtrent ailes, waarvan algemene

uitwerking gewenst wordt geacht.

41.2 Een (wijziging van een) reglement treedt in werking op een bij het desbetreffende

ledenraadsbesluit vast te stellen - niet voor dat besluit gelegen - tijdstip.
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Artikel 42. Statutenwijziging. -

42.1 In de statuten van de coOperatie kan geen verandering worden gebracht dan door een

besluit van een Iedenraadsvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling

dat wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

42.2 ZIJ die de oproeping tot de Iedenraadsvergadering ter behandeling van een voorstel --

tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien (14) dagen voor de

vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging

woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de Iedenraadsleden

ter inzage leggen tot na atloop van de dag waarop de Iedentaadsvergadering wordt

gehouden. Bovendien wordt tegelijk met de optoeping een afschrift, als hiervoor

bedoeld, aan alle stemgerechtigde ledenraadsleden toegezonden.

42.3 Een bepaling in de statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van één of meer

andere bepalingen beperkt, kan alleen met inachtneming van dezelfde beperking

worden gewijzigd.

42.4 Een statutenwijziging treedt pas in werking als hiervan een notariële akte is

opgemaakt.

Artikel 43. Ontbinding en vereffening.

43.1 De cooperatie wordt onder meer ontbonden door een daartoe strekkend besluit van --

de Iedenraad. Het bepaalde in de artikel 42 eden 1 tot en met 3 is van

overeenkomstige toepassing; voor dit besluit gelden dezelfde goedkeuringsvereisten -

als voor een besluit tot statutenwijziging.

43.2 Indien bij een besluit tot ontbinding geen veteffenaars zijn aangewezen, is het

bestuur met de vereffening belast.

43.3 Na vereffening wordt het batig saldo overeenkomstig de verhouding met betrekking --

tot de inbreng van de eden consumenten en de Ieden ondernemers tet zake van het -

eigen vermogen van ieders inbreng per éénendertig december tweeduizend (31

december 2000) ter beschikking gesteld van de eden consumenten en de eden

ondernemers in ieders onderlinge verhouding van inbreng, met dien verstande dat:---

a. uitkering aan de eden consumenten onmogelijk is; en

b. de eden consumenten aan hun deel van het overschot een bestemming zullen

geven, die geheel passend is binnen de doelstelling van de coOperatie; en

c. de eden ondernemers aan hun deel van het overschot een bestemming zullen

geven, welke zij passend vinden.

43.4 Na haar ontbinding blijft de coaperatie voortbestaan voor zover dit tot vereffening

van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de --

statuten en reglementen voor zover mogelijk van ktacht. In stukken en

aankondigingen die van de coOperatie uitgaan, moeten aan haar naam worden

toegevoegd de woorden TTin liquidatie”.
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43.5 Indien bij het besluit tot ontbinding geen bewaarder - als bedoeld in artikel 2:24 van --

het Burgerlijk Wetboek - is aangewezen, wijst het bestuut een bewaarder aan.

Artikel 44. Overgangsbepaling.

44.1 Het lopende boekjaar van de coOperatie dat is aangevangen op één januari

tweeduizend éénentwintig zal eindigen op twee januari tweeduizend tweeëntwintig. Dit

artikel vervalt na verloop van het lopende boekjaar.

AANGEH ECHT DOCUM ENT .

Aan deze akte zal het navolgende document worden gehecht:

- (een kopie van) het Besluit

Slot.

De verschenen persoon is mu, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is verleden te Utrecht op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is mu, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan de

verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op

volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van

de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de verschenen persoon en

vervolgens door mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening)
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