Heden, 29 juni 2022, verscheen voor mij, mr [●], notaris te [●].
AANDEELHOUDERSBESLUIT
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde dat de algemene vergadering van de naamloze
vennootschap: Value8 N.V., statutair gevestigd te gemeente Amsterdam, met adres 1401 AB Bussum, Brediusweg 33, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09048032, hierna te noemen: “de Vennootschap”, op achtentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig heeft besloten de statuten
van de Vennootschap te wijzigen, alsmede om de comparante te machtigen deze akte te doen passeren, waarvan blijkt uit een aandeelhoudersbesluit dat aan deze akte is gehecht.
STATUTEN
Voorts verklaarde de comparante dat de Vennootschap rechtsgeldig is opgericht, zijnde haar statuten
opgenomen in een akte van oprichting op elf december negentienhonderdvierenzeventig voor mr J.
van Mameren, destijds notaris te Arnhem.
De statuten van de Vennootschap werden voor het laatst gewijzigd bij akte op negentien oktober
tweeduizend twintig, verleden voor mr. U. Louwerens, notaris te Woerden.
STATUTENWIJZIGING
De comparante verklaart ter uitvoering van het voormelde besluit de volgende wijzigingen in de statuten van de Vennootschap aan te brengen:
Artikel 22.1 komt te luiden als volgt:
22.1
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van enig jaar.
Artikel 40 komt te luiden als volgt:

OVERGANGSBEPALINGEN.
Artikel 40. Overgangsbepalingen.
40.1
40.2

Het huidige boekjaar dat is aangevangen op eenendertig december tweeduizend eenentwintig eindigt op eenendertig december tweeduizend tweeëntwintig.
Dit artikel vervalt na eenendertig december tweeduizend tweeëntwintig.

SLOT
De comparante is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is verleden te [●] op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparante opgegeven en toegelicht. De comparante heeft
verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de
inhoud van de akte te hebben kennisgenomen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk
daarna ondertekend, eerst door de comparante en vervolgens door mij, notaris.
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