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DEZE TOETREDINGSAKTE (Deed of Acceptance) met betrekking tot de Overeenkomst in-

zake Aanbod, Verkoop en Koop voor het bod, de verkoop en koop van aandelen in het aande-

lenkapitaal van Attero Holding N.V. (respectievelijk de "Overeenkomst" en de "Vennoot-

schap") de dato _____________________ 2014, is ondertekend door [invullen naam 

gemeente / provincie] (de "Aanvaardende Aandeelhouder"). 

 

OVERWEGENDE DAT: 

A. Koper en de Vennootschap de Overeenkomst op 5 februari 2014 zijn aangegaan, uit 

hoofde waarvan Koper een Aanbod aan elke Aandeelhouder heeft gedaan om alle door 

de betreffende Aandeelhouder gehouden Aandelen in het geplaatste en uitstaande aan-

delenkapitaal van de Vennootschap te verwerven, welke Aandelen vermeld worden 

naast zijn naam in Schedule 2van de Overeenkomst, zoals gewijzigd van tijd tot 

tijd(de "Transactie-Aandelen van de Aanvaardende Aandeelhouder"), onder de 

bepalingen en condities zoals opgenomen in de Overeenkomst (de "Beoogde Transac-

tie"). 

 

B. Het Aanbod conform de Overeenkomst kan worden aanvaard door een Aandeelhouder 

met betrekking tot de Transactie-Aandelen van de Aanvaardende Aandeelhouder die 

voor of uiterlijk op de Vervaldatum Aanbod (eventueel verlengd in overeenstemming 

met artikel 2.1.5 van de Overeenkomst) een Toetredingsakte heeft ondertekend, tenzij 

op de Vervaldatum Aanbod aan de Aanbiedingsvoorwaarde is voldaan, in welk geval 

het Aanbod tot vijf (5) Werkdagen voor de Completion Datum door een Aandeelhouder 

kan worden aanvaard. 

 

C. Een Aandeelhouder die een Toetredingsakte heeft ondertekend partij wordt bij de 

Overeenkomst in de hoedanigheid van een Verkoper en alle rechten verkrijgt en aan al-

le verplichtingen van een Verkoper gehouden is die in de Overeenkomst worden ver-

meld, en de Overeenkomst met betrekking tot die Aandeelhouder dienovereenkomstig 

zal worden geïnterpreteerd. 

 

D. De Aanvaardende Aandeelhouder het Aanbod voor de Transactie-Aandelen van de Aan-

vaardende Aandeelhouder onherroepelijk en onvoorwaardelijk wenst te aanvaarden on-

der de bepalingen en condities vermeld in de Overeenkomst en deze Toetredingsakte. 

 

WORDT HIERBIJ OVEREENGEKOMEN EN ERKEND: 

 

1. Definities en interpretatie 

 

1.1. In deze Toetredingsakte: 

a. tenzij de context anders vereist hebben met een hoofdletter geschreven begrippen 

in deze Toetredingsakte dezelfde betekenis als hun, in de Overeenkomst gedefini-

eerde en met een hoofdletter geschreven, Engelse equivalent; en 

b. wordt met een verwijzing naar de Overeenkomst bedoeld een verwijzing naar de 

Overeenkomst zoals van tijd tot tijd gewijzigd. 
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2. Aanvaarding van het Aanbod en toetreding tot de Overeenkomst 

 

2.1. De Aanvaardende Aandeelhouder: 

a. aanvaardt hierbij, onherroepelijk en onvoorwaardelijk, het Aanbod met betrekking 

tot de Transactie-Aandelen van de Aanvaardende Aandeelhouder en stemt hierbij, 

onherroepelijk en onvoorwaardelijk, ermee in om die Aandelen op de Completion 

Datum aan de Koper te verkopen en te leveren onder de bepalingen en condities 

vermeld in de Overeenkomst; 

b. verklaart hierbij, onherroepelijk en onvoorwaardelijk, aan Koper en de Vennoot-

schap dat hij in alle opzichten gebonden is aan de Overeenkomst als ware de Aan-

vaardende Aandeelhouder als Verkoper partij bij de Overeenkomst en dat hij zal 

voldoen aan alle verplichtingen die aan die partij bij de Overeenkomst worden op-

gelegd, en zoals daaraan op en vanaf de datum hiervan dient te worden voldaan; 

c. verklaart hierbij, onherroepelijk en onvoorwaardelijk, aan Koper dat hij, getuige 

de besluitvorming van Verkoper aangehecht als Bijlage 1, deze Toetredingsakte 

rechtsgeldig heeft ondertekend en rechtsgeldig heeft besloten: 

(i) om het Aanbod onherroepelijk en onvoorwaardelijk te aanvaarden en de 

Transactie-Aandelen van de Aanvaardende Aandeelhouder aan Koper te ver-

kopen en te leveren onder de voorwaarden vermeld in de Overeenkomst en 

deze Toetredingsakte; 

(ii) om deze Toetredingsakte te ondertekenen en partij te worden bij de Over-

eenkomst als Verkoper en alle rechten en verplichtingen van een Verkoper 

onder de Overeenkomst te aanvaarden; en 

(iii) om een onvoorwaardelijke en onherroepelijke beperkte volmacht te verlenen 

onder de voorwaarden vermeld in Bijlage 2 bij deze Toetredingsakte (de 

"Volmacht"); 

d. erkent hierbij, onherroepelijk en onvoorwaardelijk, dat, na zijn aanvaarding van 

het Aanbod, de Overeenkomst gewijzigd of aangepast kan worden in overeen-

stemming met het bepaalde in artikel 19.7.1 van de Overeenkomst; 

e. erkent hierbij, onherroepelijk en onvoorwaardelijk, dat bepaalde van zijn rechten 

en verplichtingen op grond van de Overeenkomst onmiddellijk, nadat de betaling 

zoals vermeld in Artikel 8.2.2.d van de Overeenkomst heeft plaatsgevonden, over-

gedragen worden aan de Verkopers SPV in overeenstemming met het bepaalde in 

Artikel 18.1 van de Overeenkomst, na welke overdracht deze rechten en verplich-

tingen uitsluitend afdwingbaar zijn door en tegenover de Verkopers SPV in plaats 

van deAanvaardende Aandeelhouder. 

 

2.2. Deze Toetredingsakte is opgemaakt ten behoeve van: 

a. de partijen bij de Overeenkomst op de datum van de Overeenkomst; en 

b. elke andere persoon of personen (waaronder andere Aandeelhouders) die na de 

datum van de Overeenkomst (ongeacht of dit voor of na de datum van deze Toe-

tredingsakte geschiedt) met inachtneming van de bepalingen van de Overeen-

komst enige rechten en/of verplichtingen onder de Overeenkomst kan aanvaarden 

en vervolgensdoen gelden. 
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3. Volmacht 

 

Om het verdere transactieproces en de completion van de Beoogde Transactie te facili-

teren zal de Aanvaardende Aandeelhouder door de Volmacht (Power of Attorney) 

rechtsgeldig te ondertekenen op hetzelfde moment als deze Toetredingsakte, een on-

voorwaardelijke en onherroepelijke beperkte volmacht,verlenen aan elk van de perso-

nen vermeld in de Volmacht, om alle handelingen die in de Volmacht worden vermeld 

namens hem te verrichten, met inbegrip van, om misverstanden te voorkomen, de be-

voegdheid om in te stemmen met wijzigingen en aanpassingen van de Overeenkomst. 

 

4. Rechtsmiddelen 

 

De Aanvaardende Aandeelhouder ziet af van en doet afstand van zijn rechten om ont-

binding van deze Toetredingsakte te vorderen op grond van het bepaalde in artikel 

6:265 e.v. BW, om vernietiging van deze Toetredingsakte te vorderen of deze Toetre-

dingsakte anderszins geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zowel in rechte als door een 

buitengerechtelijke verklaring. 

 

5. Kennisgevingen 

 

Voor de doeleinden van de Overeenkomst worden het adres en andere gegevens van 

de Aanvaardende Aandeelhouder voor kennisgevingen geacht hetzelfde te zijn als het 

adres en andere gegevens: 

a. voor en op Completion: van de Kerngroep (the Steering Committee); en 

b. na Completion: van de Verkopers SPV (Sellers' SPV), 

zoals vermeld in artikel 19.3 van de Overeenkomst. 

 

6. Overige bepalingen 

 

Deze Toetredingsakte en de Volmacht worden beheerst door en geïnterpreteerd in 

overeenstemming met Nederlands recht. Ter voorkoming van misverstanden wordt 

hierbij bepaald dat elk geschil met betrekking tot deze Toetredingsakte en de Volmacht 

dient te worden beslecht in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 20 van de 

Overeenkomst. 

 

ONDERTEKEND VOOR: 

 

 

 

Naam:[invullennaam gemeente / provincie] 

 

Door: 

 

 

 

Functie: 

 

 

 

Datum:  

 

      2014 

 

Plaats: 

 

      , Nederland 
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Tekeninstructie 

 

De ondertekening dient plaats te vinden in aanwezigheid van een van de (kandidaat-)  

notarissen van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., of in aanwezigheid van een andere 

Nederlandse (kandidaat-)notaris. De betrokken (kandidaat-)notaris dient uw handtekening aan 

de hand van uw geldig identiteitsbewijs, waarvan een kopie aan deze Toetredingsakte dient te 

worden gehecht, te legaliseren. De kopie van uw identiteitsbewijs dient voorzien te zijn van 

een verklaring door de betrokken (kandidaat-)notaris dat uw identiteit conform de vereisten 

van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“WWFT”) is  

vastgesteld 

 


