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DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CTAC N.V. 

De voorgestelde wijziging van artikel 4 van de statuten betreft het verhogen van het maatschappelijk kapitaal van Ctac N.V. De toevoeging van een nieuw lid 7 in artikel 

20 betreft de wettelijke verplichting vanaf 1 juli 2021 om te voorzien in belet of onstentenis van commissarissen.  

Voor de volledige tekst van de huidige statuten verwijzen wij naar https://www.ctac.nl/wp-content/uploads/2021/03/Nieuwe-statuten-Ctac-NV-mei-2013-1.pdf.  

Huidige tekst statuten Voorgestelde wijziging Toelichting 

KAPITAAL EN AANDELEN 

Artikel 4. 

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeven 

miljoen tweehonderdduizend Euro (EUR 

7.200.000). 

 

2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in dertig 

miljoen (30.000.000) aandelen van vierentwintig 

Eurocent (EUR 0,24) en wel: 

 

- veertien miljoen 

negenhonderdnegenennegentigduizend 

negenhonderdnegenennegentig (14.999.999) 

gewone aandelen;  

 

 

- vijftien miljoen (15.000.000) preferente 

KAPITAAL EN AANDELEN 

Artikel 4. 

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeven 

miljoen tweehonderdduizend Euro (EUR 

7.200.000)negen miljoen zeshonderdduizend euro 

(EUR 9.600.000,00). 

2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in dertig 

miljoen (30.000.000)veertig miljoen (40.000.000) 

aandelen van vierentwintig Eurocent (EUR 0,24) 

en wel: 

- veertien miljoen 

negenhonderdnegenennegentigduizend 

negenhonderdnegenennegentig 

(14.999.999)negentien miljoen 

negenhonderdnegenennegentigduizend 

negenhonderdnegenennegentig (19.999.999) 

gewone aandelen;  

- vijftien miljoen (15.000.000)twintig miljoen 

 

 

In het huidige maatschappelijke kapitaal is ten aanzien 

van de gewone aandelen nog slechts ruimte voor de 

uitgifte van 1.444.796 aandelen. In het licht van onder 

meer mogelijke uitkering van dividend in de vorm van 

aandelen, is het wenselijk om meer ruimte te creeëren.  

Het aantal preferente aandelen in het maatschappelijk 

kapitaal wordt met dezelfde factor verhoogd om 

(indien nodig) een uitgifte van preferente aandelen te 

hoogte van het op dat moment geplaatste aantal 

gewone aandelen mogelijk te maken.  
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Huidige tekst statuten Voorgestelde wijziging Toelichting 

aandelen; en 

- één (1) prioriteitsaandeel.  

3. Waar in de statuten wordt gepsroken van aandelen 

en aandeelhouders worden daaronder, tenzij het 

tegendeel blijkt, alle in lid 2 genoemde soorten 

aandelen verstaan, zomede de houders daarvan.  

(20.000.000) preferente aandelen; en 

- één (1) prioriteitsaandeel.  

3. Waar in de statuten wordt gepsroken van aandelen 

en aandeelhouders worden daaronder, tenzij het 

tegendeel blijkt, alle in lid 2 genoemde soorten 

aandelen verstaan, zomede de houders daarvan.  

RAAD VAN COMMISSARISSEN 

Artikel 20. 

1. Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de 

algemene gang van zaken in de vennootschap en 

de met haar verbonden onderneming wordt 

uitgeoefend door een raad van commissarissen, 

bestaande uit een door de algemene vergadering te 

bepalen aantal van één of meer natuurlijke 

personen. 

2. De raad van commissarissen staat het bestuur met 

raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak 

richten de commissarissen zich naar het belang 

van de vennootschap en de met haar verbonden 

onderneming. 

3. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen 

tijdig de voor de uitoefening van diens taak 

noodzakelijke gegevens. Het bestuur stelt ten 

minste één keer per jaar de raad van 

RAAD VAN COMMISSARISSEN 

Artikel 20. 

1. Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de 

algemene gang van zaken in de vennootschap en 

de met haar verbonden onderneming wordt 

uitgeoefend door een raad van commissarissen, 

bestaande uit een door de algemene vergadering te 

bepalen aantal van één of meer natuurlijke 

personen. 

2. De raad van commissarissen staat het bestuur met 

raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak 

richten de commissarissen zich naar het belang 

van de vennootschap en de met haar verbonden 

onderneming. 

3. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen 

tijdig de voor de uitoefening van diens taak 

noodzakelijke gegevens. Het bestuur stelt ten 

minste één keer per jaar de raad van 
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Huidige tekst statuten Voorgestelde wijziging Toelichting 

commissarissen schriftelijk op de hoogte van de 

hoofdlijnen van het strategisch beleid, de 

algemene en financiële risico’s en het beheers- en 

controlesysteem van de vennootschap. 

4. De raad van commissarissen kan met 

inachtneming van deze statuten een reglement 

opstellen, waarin aangelegenheden van de raad 

van interne aard worden geregeld. 

Voorts kunnen de leden van de raad van 

commissarissen, al dan niet bij reglement, hun 

werkzaamheden onderling verdelen. 

5. De leden van de raad van commissarissen worden 

benoemd door de algemene vergadering, met 

inachtneming van hetgeen daaromtrent is bepaald 

in de wet. Ieder vennootschapsorgaan is bevoegd 

een niet-bindende voordracht of aanbeveling te 

doen tot benoeming van een commissaris.  

Een commissaris kan te allen tijde door de 

algemene vergaderng worden geschorst en 

ontslagen. 

6. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming 

van een commissaris worden van de kandidaat 

medegedeeld zijn leeftijd, ziin beroep, het bedrag 

van door hem gehouden aandelen in het kapitaal 

van de vennootschap en de betrekkingen die hij 

commissarissen schriftelijk op de hoogte van de 

hoofdlijnen van het strategisch beleid, de 

algemene en financiële risico’s en het beheers- en 

controlesysteem van de vennootschap. 

4. De raad van commissarissen kan met 

inachtneming van deze statuten een reglement 

opstellen, waarin aangelegenheden van de raad 

van interne aard worden geregeld. 

Voorts kunnen de leden van de raad van 

commissarissen, al dan niet bij reglement, hun 

werkzaamheden onderling verdelen. 

5. De leden van de raad van commissarissen worden 

benoemd door de algemene vergadering, met 

inachtneming van hetgeen daaromtrent is bepaald 

in de wet. Ieder vennootschapsorgaan is bevoegd 

een niet-bindende voordracht of aanbeveling te 

doen tot benoeming van een commissaris.  

Een commissaris kan te allen tijde door de 

algemene vergaderng worden geschorst en 

ontslagen. 

6. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming 

van een commissaris worden van de kandidaat 

medegedeeld zijn leeftijd, ziin beroep, het bedrag 

van door hem gehouden aandelen in het kapitaal 

van de vennootschap en de betrekkingen die hij 
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Huidige tekst statuten Voorgestelde wijziging Toelichting 

bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van 

belang zijn in verband met de vervulling van de 

taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld 

aan welke rechtspersonen hij reeds als 

commissaris is verbonden; indien zich daaronder 

vennootschappen bevinden, die tot eenzelfde 

groep behoren, kan met de aanduiding van die 

groep worden volstaan. 

De aanbeveling en de voordracht worden met 

redenen omkleed. Bij herbenoeming wordt 

rekening gehouden met de wijze waarop de 

kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van 

belang zijn in verband met de vervulling van de 

taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld 

aan welke rechtspersonen hij reeds als 

commissaris is verbonden; indien zich daaronder 

vennootschappen bevinden, die tot eenzelfde 

groep behoren, kan met de aanduiding van die 

groep worden volstaan. 

De aanbeveling en de voordracht worden met 

redenen omkleed. Bij herbenoeming wordt 

rekening gehouden met de wijze waarop de 

kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. 

7. In geval van belet of ontstentenis van een of meer 

commissarissen vormen de overblijvende 

commissarissen of vormt de overblijvende 

commissaris een bevoegd orgaan en blijven/blijft 

met de taken van de raad van commissarissen 

belast. 

In geval van belet of ontstentenis van alle 

commissarissen of van de enige commissaris, 

bepaalt de raad van bestuur in hoeverre en op 

welke wijze de taken van de raad van 

commissarissen worden waargenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht 

rechtspersonen in werking. Vanaf dat moment dienen 

de statuten voorschriften te bevatten voor het geval 

alle commissarissen belet of  ontstent zijn. Gekozen is 

om een bepaling op te nemen die daarnaast ook 

voorziet in belet of ontstentenis van een of meer (maar 

niet alle) commissarissen.  

Aan artikel 20 (Raad van commissarissen) wordt een 

nieuw lid 7 toegevoegd waarin de situatie van belet of 

ontstentenis van commissarissen wordt geregeld. 

Gekozen is om dit lid  in te voegen op dezelfde plaats 

als waar het overeenkomstige lid is opgenomen voor 

het bestuur (zie artikel 17 lid 5). De huidige leden 7 tot 

en met 9 worden vernummerd naar 8 tot en met 10.  
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Huidige tekst statuten Voorgestelde wijziging Toelichting 

7. Het voorstel aan de algemene vergadering omtrent 

benoeming, ontslag of schorsing als in de vorige 

leden bedoeld wordt niet aan de algemene 

vergadering aangeboden dan nadat de 

ondernemingsraad tijdig voor de datum van 

oproeping in de gelegenheid is gesteld om over de 

benoeming, ontslag of schorsing een standpunt te 

bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad 

wordt gelijktijdig met het voorstel tot benoeming, 

ontslag of schorsing aan de algemene vergadering 

aangeboden. De voorzitter of een door hem 

aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het 

standpunt van de ondernemingsraad in de 

algemene vergadering van aandeelhouders 

toelichten. Het ontbreken van voormeld standpunt 

tast de besluitvorming over het voorstel tot 

benoeming niet aan. 

8. De commissarissen treden periodiek af volgens 

een door de raad van commissarissen vast te 

stellen rooster, dat zodanig dient te zijn, dat vanaf 

de datum dat het rooster voor de eerste maal is 

vastgesteld iedere commissaris zitting zal hebben 

voor de tijd van maximaal driemaal een periode 

van vier jaar. 

Bij wijze van overgangsmaatregel kan de raad van 

commissarissen voor een of meer van zijn leden 

een kortere of langere zittingsduur vaststellen. 

Periodiek aftreden geschiedt per het tijdstip van 

7.8. Het voorstel aan de algemene vergadering 

omtrent benoeming, ontslag of schorsing als in de 

vorige leden bedoeld wordt niet aan de algemene 

vergadering aangeboden dan nadat de 

ondernemingsraad tijdig voor de datum van 

oproeping in de gelegenheid is gesteld om over de 

benoeming, ontslag of schorsing een standpunt te 

bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad 

wordt gelijktijdig met het voorstel tot benoeming, 

ontslag of schorsing aan de algemene vergadering 

aangeboden. De voorzitter of een door hem 

aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het 

standpunt van de ondernemingsraad in de 

algemene vergadering van aandeelhouders 

toelichten. Het ontbreken van voormeld standpunt 

tast de besluitvorming over het voorstel tot 

benoeming niet aan. 

8.9. De commissarissen treden periodiek af volgens 

een door de raad van commissarissen vast te 

stellen rooster, dat zodanig dient te zijn, dat vanaf 

de datum dat het rooster voor de eerste maal is 

vastgesteld iedere commissaris zitting zal hebben 

voor de tijd van maximaal driemaal een periode 

van vier jaar. 

Bij wijze van overgangsmaatregel kan de raad van 

commissarissen voor een of meer van zijn leden 

een kortere of langere zittingsduur vaststellen. 

Periodiek aftreden geschiedt per het tijdstip van 
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Huidige tekst statuten Voorgestelde wijziging Toelichting 

het sluiten van de jaarvergadering. 

9. De commissarissen hebben aanspraak op een door 

de algemene vergadering vast te stellen beloning. 

Een zodanige beloning mag niet afhankelijk 

worden gesteld van de resultaten van de 

vennootschap. Door commissarissen gemaakte 

kosten worden hen vergoed. 

het sluiten van de jaarvergadering. 

9.10. De commissarissen hebben aanspraak op een 

door de algemene vergadering vast te stellen 

beloning. Een zodanige beloning mag niet 

afhankelijk worden gesteld van de resultaten van 

de vennootschap. Door commissarissen gemaakte 

kosten worden hen vergoed. 

WERKWIJZE EN BESLUITVORMING RAAD 

VAN COMMISSARISSEN 

Artikel 21. 

(...) 

11. In geval er tijdelijk een of meer vacatures zijn  

in de raad van commissarissen, hebben de in 

functie zijnde commissarissen alle rechten en 

verplichtingen bij de wet en deze statuten 

toegekend aan de raad van commissarissen.  

WERKWIJZE EN BESLUITVORMING RAAD 

VAN COMMISSARISSEN 

Artikel 21. 

(...) 

11. In geval er tijdelijk een of meer vacatures zijn  

in de raad van commissarissen, hebben de in functie 

zijnde commissarissen alle rechten en verplichtingen 

bij de wet en deze statuten toegekend aan de raad van 

commissarissen.  

 

 

 

Het nieuw toegevoegde artikel 20 lid 7 bestrijkt (onder 

meer) de situatie die nu opgenomen is in artikel 21 lid 

11. Artikel 21 lid 11 kan daarom komen te vervallen.  

 

 

 


