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STATUTENWIJZIGING
ASM INTERNATIONAL N.V.
VOORGESTELDE WIJZIGINGEN
Kapitaal en aandelen
Artikel 3.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negen miljoen vierhonderd
veertigduizend euro (EUR 9.440.000,--) zeven miljoen tachtigduizend euro (EUR 7.080.000,--).
Het is verdeeld in éénhonderd tien miljoen (110.000.000) tweeëntachtig miljoen vijfhonderd
duizend (82.500.000) gewone aandelen van elk nominaal vier euro cent (EUR 0,04),
achtduizend (8.000) zesduizend (6.000) financieringspreferente aandelen van elk nominaal
veertig euro (EUR 40,--) en éénhonderd achttienduizend (118.000) achtentachtigduizend
vijfhonderd (88.500) preferente aandelen van elk nominaal veertig euro (EUR 40,--).
(…)
Uitgifte van aandelen
Artikel 5.
5.1.
De algemene vergadering van aandeelhouders - hierna ook te noemen: de algemene
vergadering dan wel de raad van bestuur, indien hij daartoe door de algemene
vergadering is aangewezen, besluit - voor wat de raad van bestuur betreft onder
goedkeuring van de raad van commissarissen - tot uitgifte van aandelen; indien de
raad van bestuur daartoe is aangewezen kan, zolang de aanwijzing van kracht is, de
algemene vergadering niet tot uitgifte van een zodanig aantal aandelen besluiten als
waarop de aanwijzing betrekking heeft.
(…)
5.5.
De raad van bestuur legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene
vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de raad van bestuur als tot uitgifte
bevoegd, een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister, waar
de vennootschap volgens haar statuten haar zetel heeft.
De raad van bestuur doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal ten
kantore van het handelsregister opgave van elke uitgifte van aandelen in het
afgelopen kalenderkwartaal, met vermelding van het aantal en soort.

TOELICHTING

Algemene aanpassing
Om voldoende flexibiliteit te behouden om in de toekomst (ingekochte) aandelen te kunnen
intrekken, wordt voorgesteld om het maatschappelijk kapitaal te verlagen. Immers, de wet
bepaalt (artikel 2:67(4) BW) dat van het maatschappelijk kapitaal ten minste één vijfde moet
zijn geplaatst.
Voorgesteld wordt een maatschappelijk kapitaal dat 75% bedraagt van het huidige
maatschappelijk kapitaal, wat resulteert in de hier genoemde aantallen en bedragen.

Gewijzigde wet- en regelgeving
Deze aanpassing betreft een aanpassing aan de terminologie van Boek 2 BW, waarbij met
'algemene vergadering' wordt aangeduid zowel het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd
door de personen aan wie als aandeelhouder of anderszins het stemrecht op aandelen toekomt
als de bijeenkomst van zodanige personen (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met
vergaderrechten. In de statuten wordt dit overal doorgevoerd, maar hierna niet meer toegelicht.

Gewijzigde wet- en regelgeving
Betreft aanpassing conform artikel 2:96(3) BW. Aanpassing in verband met de invoering van
een centrale Kamer van Koophandel. In verband daarmee wordt voorgesteld de tekst in dit
artikel 5.5 en in artikel 7.6 te wijzigen.
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(…)
Voorkeursrecht
Artikel 7.
(…)
7.6.
Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het
voorkeursrecht op gewone aandelen en financieringspreferente aandelen of tot
aanwijzing, als in het vorige lid bedoeld, is een meerderheid van ten minste twee
derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het
geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
De raad van bestuur legt binnen acht dagen na dat besluit een volledige tekst daarvan
neer ten kantore van het handelsregister bedoeld in artikel 5, lid 5.
(…)
Aandeelhoudersregisters
Artikel 11.
(…)
11.5.
De registers worden regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend elk
verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
Iedere aantekening in het register wordt getekend door een lid van de raad van
bestuur en een lid van de raad van commissarissen. De raad van bestuur treft een
regeling voor de ondertekening van inschrijvingen en aantekeningen in het register.
Voor de toepassing van de vorige zin geldt het facsimile van een handtekening als
eigenhandige ondertekening.
(…)
Blokkering preferente en financieringspreferente aandelen
Artikel 15.
(…)
15.4.
Indien binnen twee maanden na de weigering der goedkeuring geen
overeenstemming tussen de vervreemder en de raad van commissarissen omtrent de
in lid 2 bedoelde prijs is bereikt, zal deze prijs worden vastgesteld door een
deskundige, aan te wijzen door de vervreemder en de raad van commissarissen in

TOELICHTING

Algemene aanpassing
Voorstel wordt gedaan in verband met de wens om dit flexibeler te maken, bijvoorbeeld met
het oog op handtekeningen per email.

Gewijzigde wet- en regelgeving
De Kamer van Koophandel is gestopt met het in behandeling nemen van verzoeken tot
benoeming van arbiters en deskundigen per 1 oktober 2014.
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onderling overleg of, bij gebreke van overeenstemming daaromtrent binnen drie
maanden na de weigering der goedkeuring, door de voorzitter van de Kamer van
Koophandel en Fabriekenrechtbank van de plaats waar de vennootschap volgens
deze statuten haar zetel heeft, op verzoek van de meest gerede partij.
(…)
Benoeming, schorsing en ontslag van leden van de raad van bestuur
Artikel 18.
18.1.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering.
voor een periode van ten hoogste vier jaar.
Herbenoeming kan telkens voor een periode van ten hoogste vier jaar plaatsvinden.
Tenzij een lid van de raad van bestuur eerder is afgetreden en/of voor een kortere
periode is benoemd, zal zijn zittingsduur eindigen per het tijdstip van sluiting van de
jaarlijkse algemene vergadering, zoals bepaald in artikel 24 lid 1, welke gehouden
zal worden in het jaar waarin het lid van de raad van bestuur vier jaar zitting heeft
gehad.
Een aftredend lid van de raad van bestuur is terstond herbenoembaar met
inachtneming van de hiervoor vermelde zittingsduur.
De algemene vergadering benoemt een lid van de raad van bestuur uit een bindende
voordracht van de raad van commissarissen, overeenkomstig artikel 2:133 Burgerlijk
Wetboek.
(…)
Raad van commissarissen
Artikel 22.
(…)
22.6.
Tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders kan, bij de benoeming van
een lid van de raad van commissarissen, uitsluitend worden gestemd over kandidaten
van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering, of een toelichting daarbij,
is vermeld.
(…)
22.8.
De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen

TOELICHTING

Verduidelijking
Voorgestelde tekst sluit op deze wijze beter aan bij artikel 22 lid 8 inzake de (her)benoeming
van commissarissen en bij wat in de praktijk gangbaar is. Zie tevens de toelichting bij artikel
22 lid 8.

Verduidelijking

ASM International N.V. - dit document toont slechts de gedeelten van de artikelen waarin een wijziging wordt voorgesteld.
De volledige statuten zijn te raadplegen op de website van de vennootschap onder:
http://www.asm.com/investors/corporate-governance/articles-of-association
(4)

VOORSTEL II
Deze statutenwijziging houdt verband met: (i) gewijzigde wet- en regelgeving en (ii) andere algemene (tekstuele) aanpassingen en verduidelijkingen
VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

TOELICHTING

op te stellen rooster.
Indien nodig, kan de raad van commissarissen, bij wijze van overgangsmaatregel,
voor een of meer van zijn leden een kortere zittingsduur vaststellen.
Tenzij een commissaris op een eerder tijdstip is afgetreden en/of voor een kortere
periode is benoemd, zal zijn zittingsduur eindigen per het tijdstip van sluiting van de
jaarlijkse algemene vergadering, zoals bepaald in artikel 24 lid 1, welke gehouden
zal worden na in het jaar waarin de commissaris het verstrijken van vier jaar zitting
heeft gehad na zijn benoeming.
Een periodiek aftredende commissaris is terstond herbenoembaar, met inachtneming
van de hiervoor vermelde zittingsduur.
(…)
Artikel 25.
(…)
25.7.
Indien de raad van bestuur of de wet zulks bepaalt, hebben als stem- en/of
vergadergerechtigden te gelden zij die op de in artikel 2:119 lid 2 Burgerlijk Wetboek
bepaalde dag van registratie zijn ingeschreven in (een) door de raad van bestuur
aangewezen register(s) (of een of meer delen daarvan) (het "register"), mits de stemen/of vergadergerechtigde voor de algemene vergadering van aandeelhouders
schriftelijk aan de vennootschap kennis heeft gegeven dat hij voornemens is de
algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, ongeacht wie ten tijde van
de algemene vergadering stem- en/of vergadergerechtigde is.
De kennisgeving vermeldt de naam en het aantal aandelen waarvoor de stem- en/of
vergadergerechtigde gerechtigd is de algemene vergadering van aandeelhouders bij te
wonen.
Het registratietijdstip en de kennisgeving, bedoeld in dit lid, kunnen niet vroeger
worden gesteld dan op de vroegste door de wet te bepalen dag voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Bij de oproeping voor de algemene vergadering van aandeelhouders worden die
tijdstippen vermeld.
Het hiervoor bepaalde omtrent de kennisgeving aan de vennootschap geldt tevens

Het tekstvoorstel houdt rekening met de mogelijkheid dat een commissaris voor een kortere
termijn wordt benoemd.
Algemene aanpassing
In de huidige regeling bestaat de mogelijkheid dat een commissaris pas aftreed in zijn vijfde
zittingsjaar. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de commissaris is benoemd op 15 mei en de
algemene vergadering 4 jaar na die benoeming plaatsvindt op 10 mei, waardoor het aftreden
pas het jaar erop bij de algemene vergadering plaatsvindt. In verband hiermee wordt
voorgesteld om de tekst aan te passen. Deze is daarmee eveneens in lijn met de tekst inzake de
benoemingstermijn bij de raad van bestuur en met de nieuwe best practice bepaling 2.2.2 van
de Corporate Governance Code 2016.
Verduidelijking
De in de vorige zin opgenomen zittingsduur geldt uiteraard ook ingeval van herbenoeming.
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voor de schriftelijke gevolmachtigde van een stem- en/of vergadergerechtigde.
(…)
Boekjaar, jaarrekening
Artikel 30.
(…)
30.2.
Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar wordt door de raad van
bestuur een jaarrekening opgemaakt.
De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in
artikel 31, van het jaarverslagbestuursverslag en van de in artikel 392, lid 1, Boek 2,
Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens, echter, voor wat de overige
gegevens betreft, voor zover het daar bepaalde op de vennootschap van toepassing is.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en alle
commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt
daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
30.3.
De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag
bestuursverslag en de in lid 2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag der oproeping
tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, aanwezig zijn ten kantore
van de vennootschap en te Amsterdam, ter plaatse in de oproeping vermeld.
De aandeelhouders en certificaathouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan
kosteloos een afschrift verkrijgen.
Derden kunnen op vorenbedoelde plaatsen een afschrift tegen kostprijs verkrijgen.
(…)
Statutenwijziging, ontbinding
Artikel 34.
(…)
34.2.
Een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde statutenwijziging woordelijk is
opgenomen, wordt door degenen, die de oproeping tot de algemene vergadering doen
tegelijkertijd met die oproeping tot de afloop van de algemene vergadering waarin
het besluit omtrent het voorstel wordt genomen, voor iedere aandeelhouder en
certificaathouder ter inzage gelegd op de plaatsen als bedoeld in artikel 30.3 25, lid

TOELICHTING

Gewijzigde wet- en regelgeving
Als gevolg van een wetswijziging (de 'Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening') wordt het
'jaarverslag' tegenwoordig genoemd het 'bestuursverslag'. In de statuten wordt dit overal
doorgevoerd, maar hierna niet meer toegelicht.

Gewijzigde wet- en regelgeving
De huidige wet- en regelgeving schrijven niet langer voor dat deze stukken in Amsterdam ter
inzage moeten liggen.
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34.3.

3.
De afschriften zijn op vorenbedoelde
certificaathouders gratis verkrijgbaar.
(…)

plaatsen

TOELICHTING

voor

aandeelhouders

en

***
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