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AKTE VAN ST ATUTENWIJZIGING 

STICHTING AHOLD CONTINUi"TEIT CS.A.C.) 

(na statutenwijziging genaamd: Stichting Continurteit Ahold Delhaize) 

Op negenentwintig november tweeduizendzeventien verschijnt voor mij, Professor mr. Martin van 

Olffen, notaris in Amsterdam: -----------------------

mr. Johannes Rindert van der Hoek, kandidaat-notaris, die werkzaam is op het kantoor van De -

Brauw Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestigd in Amsterdam, aan de Claude ---

Debussylaan 80, 1082 MD Amsterdam, geboren in Beilen op zeventien november ----

negentienhonderddrieentachtig. -----------------------

De comparant verklaart dat op achtentwintig november tweeduizendzeventien het bestuur van de 

stichting: Stichting AHOLD Continuiteit (S.A.C.), gevestigd in Zaandam, met adres ---

Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam en handelsregisternummer 41231078, met voorafgaande 

goedkeuring van de naamloze vennootschap: Koninklijke Ahold Delhaize N.V., gevestigd in -

Zaandam, die is verleend op vijftien november tweeduizendzeventien, heeft besloten de statuten 

van die stichting te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden. ---

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant in de statuten van de stichting de --

volgende wijzigingen aan te brengen: ---------------------

!. Artikel 1 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden:-----------------

1.1. De naam van de stichting is:---------------------

Stichting Continurteit Ahold Delhaize.------------------

11. Artikel 2 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden: ----------------

2.1. De stichting heeft ten doe! het behartigen van de belangen van de te Zaandam, --

gemeente Zaanstad, gevestigde naamloze vennootschap: Koninklijke Ahold Delhaize -

N.V., hierna te noemen: de vennootschap en van de ondernemingen die door de -

vennootschap en de met de vennootschap in een groep verbonden vennootschappen -

worden in stand gehouden, op zodanige wijze dat de belangen van de vennootschap en 

van die ondernemingen en van alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk warden -

gewaarborgd, en dat invloeden, welke de continurteit en/of de zelfstandigheid en/of de 

identiteit van de vennootschap en die ondernemingen in strijd met die belangen zouden 

kunnen aantasten, naar maximaal vermogen worden geweerd, zomede het verrichten -

van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. -

Ill. Artikel 5 lid 5 komt te vervallen, als gevolg waarvan artikel 5 lid 6 wordt vernummerd tot artikel 

5lid5.-----------------------------

IV. Artikel 6 sub f komt te vervallen, als gevolg waarvan sub g van dit artikel wordt hernoemd tot 

sub fen sub h van dit artikel wordt hernoemd tot sub g. --------------

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten wordt aan deze akte 

gehecht.-------------------------------

Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte is -

vermeld. lk heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft -

verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte 

voorlezing. Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die moeten warden ---
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voorgelezen op grond van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend 

is, en ik de akte ondertekend.---------------------

(get.): J.R. van der Hoek, M. van Olffen.------------------

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

Gegevens verwijderd door KvK



De ondergetekende: 

DE BRAUW 
BLACKSTONE 

WESTBRO 

Professor mr. Martin van Olffen, notaris in Amsterdam, verklaart over de statuten (de 

"Statuten") van de stichting: Stichting Continu"iteit Ahold Delhaize, gevestigd in 

Zaandam, voorheen genaamd: Stichting AHOLD Continu"iteit (S.A.C.) (de 

"Stichting"), het volgende: 

(i) de Statuten luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst; 

(ii) de Statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte (de "Akte"), verleden voor 

Professor mr. M. van Olffen, notaris in Amsterdam, op 29 november 2017. 

lk, Professor mr. M. van Olffen, notaris, heb mij bij het afgeven van de hiervoor onder 

(i) en (ii) opgenomen verklaringen uitsluitend gebaseerd op de gegevens die zijn 

vermeld in het uittreksel uit het handelsregister van de inschrijving van de Stichting en 

een afschrift van de Akte. 

Getekend in Amsterdam op 29 november 2017. 

Gegevens verwijderd door KvK



Naam en Zetel. 

Artikel 1. 

ST AT UTE N: 

van: 

Stichting Continurteit Ahold Delhaize 

gevestigd in Zaandam 

d.d. 29 november 2017 

1.1. De naam van de stichting is: 

Stichting Continurteit Ahold Delhaize. 
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1.2. De stichting is gevestigd te Zaandam, gemeente Zaanstad, maar kan elders kantoor 

houden. 

Doe I. 

Artikel 2. 

2.1. De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van de te Zaandam, 

gemeente Zaanstad, gevestigde naamloze vennootschap: Koninklijke Ahold Delhaize 

N.V., hierna te noemen: de vennootschap en van de ondernemingen die door de 

vennootschap en de met de vennootschap in een groep verbonden vennootschappen 

worden in stand gehouden, op zodanige wijze dat de belangen van de vennootschap en 

van die ondernemingen en van alle daarbij betrokkenen zo geed mogelijk worden 

gewaarborgd, en dat invloeden, welke de continurteit en/of de zelfstandigheid en/of de 

identiteit van de vennootschap en die ondernemingen in strijd met die belangen zouden 

kunnen aantasten, naar maximaal vermogen worden geweerd, zomede het verrichten 

van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

2.2. De stichting tracht haar doel te bereiken door het verwerven en houden van preferente 

aandelen in het kapitaal van de vennootschap en door het uitoefenen van de aan die 

aandelen verbonden rechten, waaronder in het bijzonder begrepen het stemrecht op die 

aandelen .. 

2.3. Niet tot het doel van de stichting behoort het vervreemden, bezwaren -met uitzondering 

van verpanden tot zekerheid van door de stichting aangegane verplichtingen- of op 

andere wijze beschikken over de in het vorige lid bedoelde aandelen, met uitzondering 

van vervreemding aan de vennootschap zelf of vervreemding ender goedkeuring van de 

vennootschap. 

De stichting mag de in het vorig lid bedoelde aandelen verpanden, maar het toekennen 

van stemrecht aan de pandhouder van aandelen behoort niet tot het doel van de 

stichting. 

Kapitaal en middelen. 

Artikel 3. 

Het kapitaal van de stichting bestaat uit haar bij oprichting afgezonderde kapitaal, alsmede uit 

alle overige middelen die sindsdien zijn en in de toekomst zullen worden verworven. 

Bestuur. 

Artikel 4. 
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De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit vier bestuurders. 

Benoeming. 

Artikel 5. 

5.1. Bestuurders worden benoemd door het bestuur van de stichting zelf met inachtneming 

van het in de leden 2 en 3 bepaalde. 

5.2. Een bestuurder van de vennootschap en/of van haar dochtermaatschappijen kan niet 

tot bestuurder van de stichting worden benoemd. 

5.3. Tenzij geen van de overige bestuurders aan een hieronder genoemde kwalificatie 

voldoet, kan niet tot bestuurder van de stichting worden benoemd: 

a. een commissaris van de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen; 

b. een echtgeno(o)t(e) of bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad van 

bestuurders of 

commissarissen van de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen; 

c. een werknemer van de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen; 
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d. een vaste adviseur van de vennootschap, waaronder begrepen de deskundige, 

bedoeld in artikel 393 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, de notaris en de advocaat van 

de vennootschap; 

e. een voormalig bestuurder, commissaris of werknemer van de vennootschap en/of 

haar dochtermaatschappijen; 

f. een voormalig vaste adviseur van de vennootschap als sub d bedoeld, doch 

alleen gedurende de eerste drie jaren na de beeindiging van zijn adviseurschap; 

g. bestuurders en werknemers van enige bankinstelling waarmee de vennootschap 

een duurzame en significante relatie onderhoudt. 

5.4. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaren en zullen 

periodiek aftreden volgens een door het bestuur vastgesteld rooster van aftreden. Een 

aftredend bestuurder is terstond herbenoembaar. 

5.5. In dit artikel wordt onder "benoemen" "herbenoemen" begrepen. 

Defungeren. 

Artikel 6. 

Een bestuurder houdt, onverminderd het in de wet bepaalde, op bestuurder te zijn: 

a. door zijn overlijden; 

b. door vrijwillig of door periodiek aftreden; 

c. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt 

gesteld, alsmede wanneer hij op enigerlei andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen 

verliest; 

d. na zijn benoeming gaat voldoen aan een kwalificatie als bedoeld in artikel 5, lid 2 of lid 3, 

evenwel met dien verstande dat een bestuurder die gaat voldoen aan een kwalificatie als 

bedoeld in artikel 5, lid 3 niet ophoudt bestuurder te zijn wanneer op dat moment geen der 

andere bestuurders aan zodanige kwalificatie voldoet; 

e. zodra naar het schriftelijke oordeel van de meerderheid van de overige bestuurders sprake 

is van een door die bestuurder buiten de stichting beklede functie waarvan de vervulling 

strijdig is of kan zijn met de belangen die de stichting geacht wordt te waarborgen 

overeenkomstig artikel 2; 
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f. door ontslag door de rechtbank overeenkomstig artikel 298 Baek 2 Burgerlijk Wetboek; 

g. door ontslag door het bestuur wegens een gewichtige reden, die het ontslag naar het 

oordeel van het bestuur rechtvaardigt. 

Organisatie van het bestuur. 

Artikel 7. 

7.1. Het bestuur benoemt een van de bestuurders tot voorzitter en een andere bestuurder 

tot vice-voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze door de vice-voorzitter 

vervangen. 
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7.2. Het bestuur wijst al dan niet uit zijn midden een secretaris aan. De secretaris is belast 

met het houden van de notulen van het ter vergadering verhandelde. Bij afwezigheid 

van de secretaris zullen de notulen warden gehouden door een ter vergadering daartoe 

aangewezen persoon. 

7.3. De bestuursvergaderingen warden gehouden zo dikwijls een bestuurder het verlangt, 

en, indien de stichting aandelen in het kapitaal van de vennootschap houdt, in ieder 

geval zo spoedig mogelijk na het ontvangen van een oproeping tot een algemene 

vergadering van aandeelhouders van de vennootschap. 

Vergaderingen warden gehouden ten tijde en ter plaatse door de voorzitter van het 

bestuur te bepalen. 

De oproeping geschiedt door middel van brieven, verzonden door een bestuurder of de 

secretaris, aan ieder van de bestuurders. Zij vermelden plaats en tijdstip van de 

vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. De oproeping 

geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering. Echter kan in 

spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, de oproeping geschieden 

uiterlijk vierentwintig uur voor het tijdstip van de vergadering. 

Geen andere agendapunten dan die in de oproeping zijn vermeld kunnen ter 

vergadering warden behandeld, tenzij alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd 

zijn en met hun aller goedvinden. 

Zolang alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien zij dat allen 

goedvinden, kan het bestuur rechtsgeldig vergaderen oak zonder dat van tevoren een 

oproepingsbrief is uitgegaan en zonder dat de oproepingstermijn in acht is genomen. 

7.4. Geldige besluiten kunnen slechts warden genomen, indien alle bestuurders zijn 

opgeroepen, met deze uitzondering evenwel, dat oak indien de voorschriften omtrent de 

oproeping niet in acht zijn genomen, niettemin geldige besluiten kunnen warden 

genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

7.5. Een bestuurder kan zich ter vergadering krachtens een schriftelijke of schriftelijk 

reproduceerbare volmacht door een medebestuurder doen vertegenwoordigen, evenwel 

met dien verstande dat geen volmachten kunnen warden verstrekt aan een bestuurder 

die voldoet aan een kwalificatie als genoemd in artikel 5, lid 3. 

7.6. Het bestuur besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. 
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Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering, omtrent andere onderwerpen dan 

de verwerving van preferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap, beslist de 

voorzitter. 

7.7. ledere bestuurder heeft een stem. 

7.8. De aanwezigheid of vertegenwoordiging van alle bestuurders is vereist voor besluiten, 

strekkende tot: 

A. bepaling van de wijze van uitoefening van het stemrecht verbonden aan 

aandelen in de vennootschap, welke door de stichting worden gehouden, ten 

aanzien van in de algemene vergadering van aandeelhouders van de 

vennootschap aan de orde komende voorstellen inzake: 

a. statutenwijziging of ontbinding; 

b. het vaststellen van de jaarrekening; 

c. de benoeming en het ontslag van commissarissen of bestuurders; 

B. het aangaan, wijzigen of beeindigen van overeenkomsten met de vennootschap 

ter bereiking van het doe! van de stichting als hiervoor in artikel 2 omschreven. 

lndien niet alle bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn kan ten 

aanzien van voorstellen als hiervoor sub A en B bedoeld een besluit worden genomen 

in een tweede vergadering, welke binnen twee, doch niet eerder dan een week na de 

eerste vergadering wordt gehouden, indien in die vergadering de meerderheid van de 

bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. 

7.9. Tijdens het bestaan van een of meer vacatures geldt het bestuur als volledig 

samengesteld en zal het bestuur zo spoedig mogelijk in de vacature(s) voorzien. 

7.10. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend 

door de voorzitter en de secretaris van de betreffende vergadering dan wel vastgesteld 

door een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter 

en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend. 

7.11. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op 

schriftelijk reproduceerbare wijze geschiedt, geen der bestuurders zich tegen deze 

wijze van besluitvorming verzet en alle bestuurders zich ten gunste van het 

desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een 

zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard. 

7.12. Een (mede) per telefoon of videoconference gehouden vergadering geldt als 

vergadering van het bestuur, mits alle deelnemers aan de vergadering elkaar kunnen 

verstaan. 

Vertegenwoordiging. 

Artikel 8. 

8.1. De vertegenwoordiging van de stichting geschiedt door het bestuur. 

De bevoegdheid de stichting te vertegenwoordigen komt mede toe aan de voorzitter 

van het bestuur, gezamenlijk handelend met een andere bestuurder. 

8.2. De stichting kan aan een bestuurder of aan een derde, mits schriftelijk, volmacht geven 

om haar te vertegenwoordigen. 

Boekjaar. Balans en Staat van baten en lasten. 

Artikel 9. 
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9.1. Het boekjaar eindigt op de zondag, die het dichtst bij eenendertig december van het 

kalenderjaar ligt en het volgende boekjaar vangt aan op de daarop volgende maandag. 

9.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige 

aantekeningen te houden dat daaruit te alien tijde haar rechten en verplichtingen 

kunnen warden gekend. 

9.3. Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes 

maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van 

de stichting op te maken. 

9.4. Het bestuur is verplicht de in de vorige !eden bedoelde bescheiden gedurende de 

daartoe door de wet voorgeschreven termijn te bewaren. 

Statutenwijziging. Ontbinding. 

Artikel 10. 

10.1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en de stichting te ontbinden. 

10.2. Een besluit tot statutenwijziging of tot ontbinding van de stichting behoeft de 

voorafgaande goedkeuring van de vennootschap. 

10.3. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariele akte vereist. ledere 

bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te doen verlijden. 

10.4. In geval van ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur. Een batig saldo na 

vereffening wordt besteed op de wijze die het bestuur zal bepalen. 
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10.5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting 

gedurende de daartoe door de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene, die 

daartoe door de vereffenaars is aangewezen. 
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