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STATUTENWIJZIGING
Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group

Heden, vijftien augustus tweeduizend veertien, verscheen voor mij,
mr. Ernst Hans Rozelaar, notaris te Amsterdam:
mevrouw Sijke Zwerver. kantooradres 1071 DC Amsterdam, Honthorststraat 3, geboren
te Sondel op drie september negentienhonderd zeventig.
De comparante verklaarde als volgt:
- de statuten van de stichting: Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group, statutair

gevestigd te Amstelveen en kantoor houdende te 1183 AV Amstelveen, Professor —

E.M. Meijerslaan 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer: 34167473, hierna te noemen: de “stichting”, zijn

laatstelijk gewijzigd bij akte op achttien februari tweeduizend veertien verleden
voor mr. E.H. Rozelaar, notaris te Amsterdam;

- blijkens de aan deze akte gehechte onderhandse stukken heeft het bestuur van de
stichting, met inachtneming van wettelijke en statutaire vereisten, besloten de
statuten partieel te wijzigen, en wel in onderstaande zin, en is voorts volmacht
verleend aan de comparante om door ondertekening van deze akte de
statutenwijziging tot stand te brengen.

Ter uitvoering van genoemd bestuursbesluit verklaarde de comparante dat de statuten —

van de stichting als volgt worden gewijzigd:
1. Lid 1 van artikel 6 komt te luiden als volgt:

“1. Het fonds is paritair samengesteld en bestaat uit vertegenwoordigers van de
deelnemers, pensioengerechtigden en Blue Sky Group.
Het Bestuur van het Fonds bestaat uit zeven (7) leden.”

II. Lid 7 van artikel 23 komt te luiden als volgt:
“7. Het Bestuur is bij de liquidatie bevoegd de verplichtingen van het Fonds over te -

dragen aan een verzekeraar als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet of aan een
ander pensioenfonds waarop genoemde wet van toepassing is.”

Vervolgens verklaarde de comparante dat de statuten van de stichting met inachtneming
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van voormelde wijzigingen per heden als volgt komen te luiden:
STATUTEN
Artikel 1. DEFINITIES
In deze statuten wordt verstaan onder:
het Fonds: de “Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group”, gevestigd te

Amstelveen;
het Bestuur het bestuur van het Fonds als bedoeld in artikel 6 van deze -

Statuten;
Blue Sky Group: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid —

“Blue Sky Group B.V.”, gevestigd te Amstelveen.
Intern Toezicht: het intern toezicht van het fonds, zoals bedoeld in artikel —

103, tweede lid van de Pensioenwet.
Pensioenaanspraak: het recht op een nog niet ingegaan pensioen, uitgezonderd —

overeengekomen voorwaardelijke toeslagverlening.
Pensioengerechtigde: de persoon voor wie op grond van een

pensioenovereenkomst het pensioen is ingegaan.
Pensioenovereenkomst: hetgeen tussen de werkgevcr en de werknemer is

overeengekomen betreffende het pensioen.
Verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan van het fonds, zoals bedoeld in -

artikel 115 van de Pensioenwet.
Artikel 2. NAAM EN ZETEL
1. Het Fonds draagt de naam: Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group.
2. Zij is gevestigd te Amstelveen.
Artikel 3. DOEL
Doel van het Fonds is het verzekeren aan zijn deelnemers van ouderdoms-,
nabestaanden-, wezen- en invaliditeitspensioenen en andere uitkeringen, een en ander —

ingevolge de bij pensioenreglement vast te stellen bepalingen.
Artikel 4. DE MIDDELEN
1. De middelen van het Fonds bestaan uit:

a. bijdragen van Blue Sky Group;
b. bijdragen van de deelnemers;
c. bijdragen, schenkingen of legaten van derden;
d. renten en opbrengsten van beleggingen;
e. andere baten.

2. Het Bestuur draagt zorg voor de toereikendheid van de middelen ter dekking van de —

verzekerde pensioenen en andere uitkeringen.
Artikel 5. DEELNEMERSCHAP
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1. Deelnemer van het Fonds is ieder die als zodanig is toegelaten conform de bij
pensioenreglement vast te stellen bepalingen.

2. Het deelnemerschap van het Fonds eindigt conform de bij pensioenreglement vast te -

stellen bepalingen.
3. Aan de deelnemers wordt schriftelijk bevestigd dat zij als deelnemer van het Fonds

zijn toegelaten. Jaarlijks alsmede op hun verzoek wordt aan de deelnemers een opgaaf
van hun pensioenaanspraken verstrekt.

Artikel 6. HET BESTUUR
1. Het Fonds is paritair samengesteld en bestaat uit vertegenwoordigers van de

deelnemers, pensioengerechtigden en Blue Sky Group.
Het Bestuur van het Fonds bestaat uit zeven (7) leden.

2. Blue Sky Group draagt drie (3) leden van het Bestuur namens de werkgever voor,
zijnde bestuursleden A. Deze drie leden hebben gezamenlijk vier (4) stemmen.

3. De Ondernemingsraad van Blue Sky Group draagt drie (3) leden van het Bestuur
namens de deelnemers voor, zijnde bestuursleden B. Aan ieder van hen komt één (1) -

stem toe.
—__________

4. De Pensioengerechtigden van het fonds dragen, na verkiezingen door en uit de
pensioengerechtigden, één (1) lid van het bestuur namens de pensioengerechtigden —

voor, zijnde een bestuurslid B. Aan hem komt één (1) stem toe.
5. Het bestuur benoemt de bestuursleden. De procedure voor de kandidaatstelling,

toetsing, voordracht of verkiezing van leden van het bestuur wordt nader geregeld in -

een door het bestuur vast te stellen reglement.
6. Het bestuur benoemt buiten zijn midden een onafhankelijk voorzitter die tot taak heeft

de vergadering te leiden en de evenwichtige afweging van de belangen in de
besluitvonning te bewaken. De voorzitter heeft geen stemrecht.

7. De personen die het dagelijks beleid van het fonds bepalen of mede bepalen, zijn
geschikt in verband met de uitoefening van het bedrijf van het pensioenfonds. Het
bestuur stelt een profielschets voor zijn samenstelling vast, rekening houdend met de -

aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond -

van de leden van het bestuur. Voorgedragen kandidaten voor het bestuur worden
getoetst aan de hand van deze profielschets.

8. Benoeming van leden van het bestuur vindt plaats onder de voorwaarde dat De
Nederlandsche Bank instemt als bedoeld in de Pensioenwet.

9. De voornemens, de handelingen of de antecedenten van de personen die het dagelijks
beleid van het Fonds bepalen of mede bepalen, mogen De Nederlandsche Bank geen -

aanleiding geven tot het oordeel dat de betrouwbaarheid van deze personen niet buiten
twijfel staat.



10. Het Bestuur benoemt een vicevoorzitter uit de bestuurders A en een vicevoorzitter uit
de bestuurders B.

11. De leden van het Bestuur namens de werkgever en namens de deelnemers genieten
als zodanig geen bezoldiging. Voor het lid van het bestuur namens de
pensioengerechtigden kan het bestuur besluiten tot een onkostenvergoeding.
De onafhankelijk voorzitter ontvangt een door het bestuur vast te stellen
bezoldiging.

Artikel 7. BEËINDIGING, SCHORSING EN ONTSLAG
1. De zittingsperiode van de leden van het bestuur beslaat telkens vier (4) jaar.
2. Leden van het bestuur reden als zodanig af aan het einde van de lopende

zittingsperiode van het bestuur. Met inachtneming van artikel 6 lid 5 kunnen
afgetreden leden opnieuw worden benoemd. Herbenoeming is voor maximaal twee —

(2) aaneengesloten termijnen. Hiervan kan worden afgeweken indien dit naar het
oordeel van het bestuur in het belang is van het fonds.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door vrijwillig aftreden;
b. door ontslag door de partij die het desbetreffende bestuurslid overeenkomstig de

leden 2, 3 en 4 van artikel 6 heeft voorgedragen;
c. door overlijden.

4. Een bestuurslid kan met inachtneming van artikel 9 lid 8 van deze statuten worden
geschorst of ontslagen wegens disfunctioneren indien:
a. het desbetreffende bestuurslid niet naar behoren functioneert;
b. het betreffende bestuurslid niet langer voldoet aan de geschiktheidseisen en

integriteitseisen die door de vet- en regelgeving en de toezichthouder worden —

gesteld;
c. zich naar het oordeel van het bestuur een onverenigbaarheid van hoedanigheden -

voordoet en het betreffende bestuurslid na daartoe te zijn gemaand, hierin geen —

verandering heeft gebracht.
5. De schorsing of het ontslag gaat direct na het besluit hierover in.
6. Het bestuur regelt de procedure rond schorsing en ontslag in het Huishoudelijk

Reglement.
7. Gedurende het bestaan van een vacature houdt het bestuur zijn volledige bevoegdheid.
Artikel 8. BEVOEGDHEDEN BESTUUR
1. Het Bestuur is belast met het beheer van de middelen van het Fonds en met het

nastreven van de doelstellingen van het Fonds.
Het Bestuur zorgt er bij de vervulling van zijn taak voor dat betrokken deelnemers,
gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, de Pensioengerechtigden en de
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werkgever zich door het Bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen —

voelen.
2. Het dagelijks beleid van het Fonds wordt door ten minste twee (2) leden van het

Bestuur bepaald.
3. Het Bestuur is, tenzij de statuten of de pensioenreglementen anders bepalen, binnen de

doelstellingen van het Fonds bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking,
daaronder begrepen het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. —

4. Het Bestuur kan bepaalde uit de voorgaande leden voortvloeiende bevoegdheden
delegeren en daarvoor procuratie verlenen. Het Bestuur is bevoegd in het kader van de
uitbesteding volmachten te verlenen.

5. Het Bestuur is bevoegd tot wijziging van de statuten en de pensioenreglementen.
6. De leden van het Bestuur zijn bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich —

krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste een vierde van het aantal bestuurdeis
zich daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten -_____

bijstaan. Het Bestuur zal in de in redelijkheid gemaakte kosten tegemoet komen.
7. Het Bestuur beslist in gevallen waarin de statuten of de pensioenreglementen niet

voorzien.
Artikel 9. VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR
1. Vergaderingen van het Bestuur worden bijeengeroepen door of in opdracht van de

voorzitter, indien de voorzitter dit nodig acht of ten minste twee leden van het Bestuur
hem daartoe, onder opgave van de onderwerpen van behandeling, het verzoek doen.

2. De leiding van de vergaderingen van het Bestuur berust bij de onafhankelijk voorzitter
of, bij diens afwezigheid, bij een van de vicevoorzitters.

3. Een vergadering van het Bestuur is bevoegd tot het nemen van rechtsgeldige
besluiten, indien daarin ten minste twee bestuurders A en twee bestuurders B
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

4. Een lid van het Bestuur kan aan een ander lid van het Bestuur machtiging verlenen
door middel van een desbetreffende — bij voorkeur schriftelijke — mededeling aan de
voorzitter om hem in een vergadering van dit Bestuur te vertegenwoordigen en aldaar
namens hem stem uit te brengen.

5. Het Bestuur besluit bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de statuten anders
bepalen. Staken de stemmen, dan vindt een nieuwe stemming plaats. Staken de
stenmien opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

6. a. Het Bestuur kan op andere wijze dan in vergadering een rechtsgeldig besluit
nemen, mits alle bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben
ingestemd. Deze wijze van instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden.
De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid
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van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de
wijze waarop ieder van de bestuurders stemt schriftelijk of elektronisch is
vastgelegd en door alle bestuurders is ondertekend. De stemmen kunnen ook
langs elektronische weg worden uitgebracht.

b. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig sub a zijn alle vereisten
omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij deze statuten
bepaald van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat buiten
vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het —

quorum vereist voor het desbetreffende besluit.
7. De navolgende bes1ui’n van het Bestuur kunnen slechts worden genomen in een

vergadering waarin alle leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn:
a. besluiten, welke een verzwaring van de verplichtingen van Blue Sky Group

tegenover het Fonds ten gevolge kunnen hebbeii;
b. besluiten, waarbij aanspraken of verplichtingen van deelnemers, gewezen

deelnemers of gepensioneerden jegens het Fonds worden gewijzigd;
c. besluiten tot wijziging van statuten of pensioenreglementen of tot ontbinding van

het Fonds.
-

________________________

8. In geval van schorsing of ontslag bij disfunctioneren van een bestuurslid besluit het
bestuur met een meerderheid van drie vierde van het totaal aantal uit te brengen
stemmen, waarbij de stem van het betreffende bestuurslid buiten beschouwing blijft. -

Een besluit kan pas worden genomen nadat het betreffende lid in de gelegenheid is
gesteld zich in een bestuursvergadering te verantwoorden.

9. In het geval dat door omstandigheden een volmacht ontbreekt, wordt de stem door een
van de overige leden van de groep bestuurders A of groep bestuurders B uitgebracht.

Artikel 10. VERTEGENWOORDIGING
Het Bestuur vertegenwoordigt het Fonds in en buiten rechte. De bevoegdheid tot
vertegenwoordiging wordt tevens toegekend aan een bestuurder A en een bestuurder B
gezamenlijk.

Artikel 11. UITBESTEDING VAN WERKZAAMHEDEN
Het Bestuur kan alle daarvoor in aanmerking komende werkzaamheden uitbesteden.
Artikel 12. VERANTWOORIMNGSORGAAN
1. Het Fonds heeft een Verantwoordingorgaan dat vier (4) leden telt. Twee leden

namens de deelnemers in het Fonds, een (1) lid namens de Pensioengerechtigden en
een (1) lid namens de werkgever.

2. De leden van het verantwoordingsorgaan worden als volgt benoemd:
a. de vertegenwoordiger van de werkgever wordt benoemd door de Blue Sky

Group;
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b. de vertegenwoordigers namens de deelnemers worden benoemd door de
Ondernemingsraad na verkiezing door en uit de deelnemers;

c. de vertegenwoordiger namens de Pensioengerechtigden wordt benoemd na
verkiezing door en uit de Pensioengerechtigden van het Fonds.

3. De zittingsperiode van de deelnemersvertegenwoordigers en de vertegenwoordiger
van de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan bedraagt vier jaar.

4. Leden kunnen te allen tijde worden herbenoemd.
5. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het

lidmaatschap van het Bestuur van het Fonds of een functie in het intern toezicht.
6. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan eindigt door:

a. het verstrijken van de zittingstermijn;
b. het vrijwillig aftreden van het betreffende lid;
c. beëindiging van het deelnemerschap dan wel het recht op pensioen;
d. overlijden.

7. De leden van het verantwoordingsorgaan kunnen te allen tijde als zodanig worden -

ontslagen en vervangen door de partij die het lid heeft benoemd.
8. Het bestuur van het fonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan —

over het beleid en de wij ze waarop dit is uitgevoerd.
9. De bevoegdheden en werkwijze van het verantwoordingsorgaan zijn nader geregeld

in een door het Bestuur vast te stellen reglement.
Artikel 13. INTERN TOEZICHT
1. Het Bestuur draagt zorg voor de Organisatie van intern toezicht door middel van een

visitatiecommissie bestaande uit drie onafhankelijke deskundigen, die door het
Bestuur worden benoemd en ontslagen.

2. De leden van de visitatiecommissie zijn geschikt voor de uitoefening van het
interne toezicht. Het bestuur stelt een profielschets voor de visitatiecommissie op. -

Kandidaten voor de visitatiecommissie worden voor benoeming getoetst aan de
hand van deze profielschets.

3. Benoeming van een lid vindt plaats na het verantwoordingsorgaan te hebben
gehoord. Ontslag van een lid vindt plaats na het verantwoordingsorgaan te hebben -

gehoord.

4. Het Bestuur legt de organisatie, taken, bevoegdheden, rapportage en de wijze
waarop het Intern toezicht verantwoording aflegt, vast in een reglement intern
toezicht.

Artikel 14. ACTUARIS EN ACCOUNTANT
1. Aan het Fonds worden een certificerend actuaris en een accountant verbonden, aan te

wijzen door het Bestuur.
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2. Een certificerend actuaris brengt, met inachtneming van de voorschriften bij de wet of
door De Nederlandsche Bank gesteld, jaarlijks een actuarieel verslag uit aan het
Bestuur.

3. Het Bestuur wint het advies van de actuaris in alvorens een besluit te nemen,
strekkende tot wijziging van de rechten of verplichtingen van deelnemers, gewezen —

deelnemers of pensioengerechtigden. Deze actuaris is niet tevens certificerend actuaris
van het Fonds.

4. De accountant controleert het beheer en de administratie van het Fonds en brengt
hieromtrent met inachtneming van de voorschriften, bij de wet of door De
Nederlandsche Bank gesteld, jaarlijks verslag uit aan het Bestuur.

Artikel 15. ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA EN
UITVOERINGSOVEREENKOMST
1. Het Fonds werkt volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota betreffende het te -

voeren beleid, waarbij de financiële opzet en de grondslagen, waarop het rust, in
overleg met de actuaris worden vastgesteld.
Het Bestuur legt deze nota en de wijzigingen daarin onverwijid aan De Nederlandsche
Bank over.

2. Het Bestuur treft met Blue Sky Group een overeenkomst inzake de wederzijdse
rechten en verplichtingen. Deze overeenkomst behelst in ieder geval bepalingen
omtrent de totstandkoming van de pensioenregeling en de fmanciering daarvan. -

3. De door de deelnemers verschuldigde bijdragen worden vastgesteld bij
pensioenreglement. Deze bijdragen worden aan het Fonds voldaan door tussenkomst -

van Blue Sky Group, onverminderd de bevoegdheid van het Bestuur om in bijzondere
gevallen een afwijkende regeling te treffen.

4. Blue Sky Group betaalt elk jaar aan het Fonds het bedrag nodig om de gezamenlijke -

in lid 3 bedoelde bijdragen van de deelnemers aan te vullen tot het bedrag, in totaal in
dat jaar door het Fonds te ontvangen aan premies, koopsommen en andere bedragen —

voor de overeenkomstig de statuten en het pensioenreglement verzekerde pensioenen,
één en ander als vastgesteld in de in lid 2 genoemde overeenkomst tussen het Fonds —

en Blue Sky Group.
Blue Sky Group betaalt deze bedragen uiterlijk op één januari van ieder jaar bij
vooruitbetaling aan het Fonds.

5. Indien Blue Sky Group in gebreke mocht blijven te voldoen aan haar verplichtingen, -

voortvloeiende uit lid 4, dan stelt het bestuur de ondernemingsraad van Blue Sky
Group hiervan elk kwartaal schriftelijk op de hoogte in het geval sprake is van een
premieachterstand ter grootte van vijf procent (5%) van de totale door het Fonds te —

ontvangen jaarprernie en tevens niet voldaan wordt aan de wettelijke eisen inzake het



1
minimaal vereist eigen vermogen.

Artikel 16. BELEGGINGEN
1. Het Bestuur zorgt dat de daartoe beschikbare gelden van het Fonds op solide wijze en

met inachtneming van het‘tprudent-person” beginsel worden belegd. De waarden
worden belegd in het belang van aanspraak- en pensioengerechtigden.

2. De bezittingen van het Fonds mogen, met inachtneming van de wet, voor ten hoogste
een/twintigste deel vermeerderd met een bedrag gelijk aan de vrije reserves van het —

Fonds, bestaan uit schuldvorderingen op Blue Sky Group of aandelen in Blue Sky —

Group. Het bedrag van deze schuidvorderingen en aandelen mag evenwel een/tiende -

deel van de bezittingen van het Fonds niet overschrijden.
Artikel 17. HERVERZEKERING
Het Bestuur kan de verplichtingen van het Fonds geheel of gedeeltelijk hervcrzekeren.
Artikel 18. BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
1. Het boekjaar van het Fonds, ook te noemen het verslagjaar, valt samen met het

kalendeijaar.
-________

2. Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de —

jaarstukken, bedoeld in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, op te maken
en binnen acht dagen na de vaststelling openbaar te maken door nederlegging ten
kantore van het Handelsregister.

3. De jaarstukken worden op aanvraag toegezonden aan degenen die
pensioenaanspraken of pensioenrechten aan het Fonds ontlenen.

4. Het Bestuur legt aan De Nederlandsche Bank jaarlijks binnen zes maanden na afloop
van het boekjaar een jaarrekening - voorzien van een verklaring omtrent de
getrouwheid, ondertekend door een accountant -, een jaarverslag en overige gegevens
over het verstreken boekjaar over, waarin een volledig beeld van de financiële
toestand van het Fonds gegeven wordt.

5. Het Bestuur legt aan De Nederlandsche Bank jaarlijks binnen zes maanden na afloop
van het boekjaar een actuarieel verslag betreffende het Fonds over, voorzien van de —

verklaring van de certificerend actuaris.
6. De kosten van beheer en administratie van het Fonds komen ten laste van het Fonds,

onverminderd het bepaalde in de uitvoeringsovereenkomst met Blue Sky Group.
Artikel 19. HERZIENING FONI)SVERPLICHTING
Wanneer redelijkerwijs te voorzien is dat het Fonds in de toekomst niet aan zijn
verplichtingen zal kunnen voldoen stelt het Bestuur, de certificerend actuaris en de
accountant gehoord, een regeling vast waarbij de verplichtingen van het Fonds in
overeenstemming worden gebracht met de bezittingen en te verwachten middelen.
Artikel 20. STATUTEN EN PENSIOENREGLEMENTEN
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1. Bij pensioenreglement worden regels gesteld betreffende de door het Fonds, met
inachtneming van de bepalingen van de statuten, verzekerde en nog te verzekeren
pensioenen en andere uitkeringen, en betreffende andere onderwerpen, gelegen binnen
de doelstellingen van het Fonds.

2. De bepalingen van de pensioenreglementen mogen op straffe van nietigheid niet in
strijd zijn met die van de statuten.

3. Wijziging van de statuten komt tot stand bij notariële akte.
Artikel 21. BEKENDMAKING VAN DE STATUTEN EN DE
PENSIOENREGLEMENTEN
1. Het Bestuur draagt e zorg voor dat de deelnemers bij toetreding tot het Fonds een

exemplaar van de geldende tekst van de statuten en van de pensioenreglementen
ontvangen.

2. Het Bestuur stelt de deelnemers op de hoogte van vvijzigingen in de geldende tekst van
de statuten en de pensioenreglementen.

3. Het Bestuur draagt er zorg voor dat aan overige belanghebbenden op aanvraag een —

exemplaar van de geldende tekst van de statuten en de pensioenreglernenten wordt —

verstrekt.
Artikel 22. KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN
1. Het Fonds kent een klachtenregeling.
2. Geschillen zullen aan de Burgerlijke rechter worden voorgelegd.
Artikel 23. ONTBINDING EN LIQUIDATIE
1. Het Bestuur is bevoegd het Fonds te ontbinden. Alvorens een besluit te nemen, stelt —-

het bestuur het Verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen over —

het voornemen tot ontbinding van het Fonds.
Door het besluit tot ontbinding van het Fonds treedt het Fonds in liquidatie. Het
Bestuur is met de liquidatie belast.

2. Gedurende de liquidatie van het Fonds blijven de statuten en de pensioenreglementen
van kracht, behoudens wijziging daarvan overeenkomstig de bepalingen van de
statuten en de navolgende bepalingen.

3. Indien gedurende de liquidatie van het Fonds in de vervulling van vacatures in het
Bestuur niet kan worden voorzien overeenkomstig de statutaire bepalingen, is het
Bestuur bevoegd zelf daartoe een voorziening te treffen.

4. Gedurende de liquidatie van het Fonds kunnen geen nieuwe deelnemers tot het Fonds
toetreden.

5. Vanaf de aanvang van de liquidatie zijn geen verdere premies, koopsommen en andere
bedragen verschuldigd.

6. Het Bestuur zal bij de liquidatie de aanspraken van de deelnemers bepalen op basis —
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van de reglementen op de voet van de door en voor hen gedane stortingen. Met dien —

verstande dat de aanspraken van de deelnemers tenminste tijdsevenredig worden
bepaald op basis van de bepalingen van het pensioenreglement inzake de tussentijdse
beëindiging van het deelnemerschap. Bij een eventueel tekort worden de verworven —

pensioenaanspraken en pensioenrechten uitsluitend verminderd overeenkomstig het —

bepaalde in de Pensioenwet.
7. Het Bestuur is bij de liquidatie bevoegd de verplichtingen van het Fonds over te

dragen aan een verzekeraar als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet of aan een
ander pensioenfonds waarop genoemde wet van toepassing is.

8. Het Bestuur legt op de normale wijze en bij het einde vn de liquidatie
verantwoording af van zijn beheer gedurende de liquidatie.

9. Aan een eventueel saldo bij liquidatie wordt door het Bestuur een bestemming
gegeven zoveel niogeljk in overeenstemming met het doel van het Fonds.

Artikel 24. TOEPASSELIJK RECHT
Alle rechtsbetrekkingen, voortvloeiende uit deze statuten en uit de pensioenreglernenten, —

worden geregeerd door Nederlands recht.
Slotbepaling

—

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.—
SLOT AKTE
De comparante is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verieden te Amsterdam op de datum in het hoofd venneld.
Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparante
heeft deze verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en op volledige
voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
De comparante heeft met mij, notaris, deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing
ondertekend.
(volgen:) de handtekeningen

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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