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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 

Core Laboratories N.V. 

 
 

 

 

Heden, [--] tweeduizend drieëntwintig, 

verscheen voor mij, mr. Francisca Theodora Henriëtte van Loon-Vercauteren, notaris te Amsterdam, 

hierna te noemen "notaris": 

[--], 

te dezen woonplaats kiezend ten kantore van mij, notaris (Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP 

Amsterdam). 

De verschenen persoon verklaarde: 

HUIDIGE STATUTEN. 

Core Laboratories N.V., een naamloze vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, met statutaire zetel 

te Amsterdam, en met adres te Van Heuven Goedhartlaan 7 B, 1181 LE Amstelveen, ingeschreven 

in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 33261158 , hierna te 

noemen de "Vennootschap", werd opgericht en haar statuten werden vastgesteld bij akte van 

oprichting verleden voor een waarnemer van het vacante protocol van Hans Oudenaarden, destijds 

notaris te Rotterdam, op acht augustus negentienhonderd vierennegentig.  

De statuten van de vennootschap werden laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging, op 

vierentwintig mei tweeduizend zeventien verleden voor een waarnemer van Wijnand Hendrik 

Bossenbroek, notaris te Amsterdam. 

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN. 

De algemene vergadering van de Vennootschap heeft op [--] tweeduizend drieëntwintig, - onder meer 

– besloten de statuten van de Vennootschap partieel te wijzigen en om de verschenen persoon te 

machtigen deze akte te doen passeren en tekenen. Van de besluitvorming blijkt uit een akte houdende 
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proces-verbaal van het verhandelde in voormelde vergadering, op [--] tweeduizend drieëntwintig voor 

mr. Francisca Theodora Henriëtte van Loon-Vercauteren, notaris voornoemd, verleden. 

WIJZIGING VAN DE STATUTEN. 

De verschenen persoon verklaarde vervolgens ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging 

de statuten van de Vennootschap zodanig partieel te wijzigen dat na Artikel 26 een nieuw Artikel 

27 wordt toegevoegd, dat komt te luiden als volgt: 

“Formule op grond van artikel 2:333h Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 27 

1. Voor de toepassing van dit artikel 27:  

- “Fusievoorstel” betekent het gemeenschappelijke fusievoorstel (common terms of cross-

border merger) opgesteld door het bestuur van de vennootschap en het bestuur van de 

Verkrijgende Vennootschap; 

- “Verkrijgende Vennootschap” betekent Core Laboratories Luxembourg S.A., na de 

grensoverschrijdende omzetting van de Verkrijgende Vennootschap in een vennootschap 

naar het recht van de staat van Delaware, Verenigde Staten van Amerika genaamd: Core 

Laboratories Inc.; 

- “Exit Aandelen” betekent de aandelen in het kapitaal van de vennootschap  waarvoor op 

grond van de artikelen 2:333h en 2:333i Burgerlijk Wetboek een schadeloosstelling dient 

te worden betaald nadat daartoe een verzoek is gedaan door de aandeelhouders, die 

stem hebben uitgebracht tegen de voorgenomen fusie tussen de vennootschap en de 

Verkrijgende Vennootschap in de Algemene Vergadering, ingevolge het bepaalde in 

artikel 2:333h Burgerlijk Wetboek, in overeenstemming met de termijnen en 

voorwaarden van het Fusievoorstel; 

- “Algemene Vergadering” betekent de algemene vergadering van de vennootschap 

waarin, onder meer, het voorstel tot de fusie tussen de vennootschap en de Verkrijgende 

Vennootschap aan de orde wordt gesteld en in stemming wordt gebracht; en  

- “Uittreedtermijn” betekent de periode waarin aandeelhouders een verzoek tot 

schadeloosstelling kunnen indienen in overeenstemming met artikel 2:333h Burgerlijk 

Wetboek.  

2. Indien de vennootschap fuseert met Core Laboratories Luxembourg S.A. overeenkomstig het 

Fusievoorstel, zal de schadeloosstelling per Exit Aandeel overeenkomstig artikel 2:333h van 

het Burgerlijk Wetboek gelijk zijn aan de volgende formule: X gedeeld door Y, waarbij:  

“X” betekent de door de Verkrijgende Vennootschap gerealiseerde contante opbrengst van 

een aanbieding van een aantal nieuw, door de Verkrijgende Vennootschap, uitgegeven 

aandelen (de “Schadeloosstelling Financieringsaandelen”) gelijk aan het totale aantal Exit 

Aandelen; en  

“Y” betekent het totale aantal Exit Aandelen.  

De aanbieding van de Schadeloosstelling Financieringsaandelen zal plaatsvinden, en de 

schadeloosstelling zal worden uitbetaald, overeenkomstig de voorwaarden van het 

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

De verschenen persoon is mij, 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. 


