
CONCEPT GEDATEERD 19 OKTOBER 2020 

DRIELUIK I  
WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN 

FUGRO N.V. 

Fugro N.V. ("Fugro") stelt voor haar vermogenspositie te versterken door middel van de Cornerstone Plaatsing en de Claimemissie (zoals gedefinieerd in 
de Agenda). De voorstellen worden nader toegelicht in de agenda met toelichting voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 
Fugro, die gehouden zal worden op maandag 30 november 2020 (de "Agenda"). 

Fugro stelt voor haar statuten driemaal te wijzigen. 

(i) Het doel van de eerste wijziging is het verhogen van het aantal gewone aandelen in het maatschappelijk kapitaal van Fugro (de "Verhoging
Maatschappelijk Kapitaal");

(ii) Het doel van de tweede wijziging is het consolideren van de gewone aandelen in het aandelenkapitaal van Fugro (de "Aandelenconsolidatie"); en

(iii) Het doel van de derde wijziging is het verminderen van de nominale waarde van de gewone aandelen in het aandelenkapitaal van Fugro (de
"Kapitaalvermindering").

Dit drieluik bevat de voorgestelde wijzigingen die verband houden met de eerste statutenwijziging, de Verhoging Maatschappelijk Kapitaal. In de eerste 
kolom staat de huidige tekst van de statuten. De tweede kolom bevat de voorgestelde wijzigingen van de Verhoging Maatschappelijk Kapitaal ten opzichte 
van de huidige tekst van de statuten. In de derde kolom worden de voorgestelde wijzigingen toegelicht. Dit drieluik bevat verder de comparitie en het slot 
van de akte van statutenwijziging met betrekking tot de Verhoging Maatschappelijk Kapitaal. 



Drieluik I 

2 / 6 

CONCEPT-AKTE VAN STATUTENWIJZIGING FUGRO N.V. 

Op [●] verschijnt voor mij, [●], notaris in Amsterdam: 
[●].
De comparant verklaart dat op dertig november tweeduizendtwintig door
de algemene vergadering van de naamloze vennootschap: Fugro N.V.,
statutair gevestigd in Leidschendam, met adres Veurse Achterweg 10,
2264 SG Leidschendam en handelsregisternummer 27120091, is besloten
de statuten van die vennootschap te wijzigen en de comparant te
machtigen deze akte te doen verlijden.
Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant in de statuten van
de vennootschap de volgende wijziging aan te brengen:

Dit betreft de comparitie van de concept-akte van statutenwijziging. 
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HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE WIJZIGING TOELICHTING 

Kapitaal en aandelen. 
Artikel 3. 

Kapitaal en aandelen. 
Artikel 3. 

3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de 
vennootschap bedraagt zestien miljoen 
euro (EUR 16.000.000). 
Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld 
in:  
(i) éénhonderdveertig miljoen

(140.000.000) gewone aandelen
met een nominale waarde van
vijf eurocent (EUR 0,05) elk;

(ii) éénhonderdzestig miljoen
(160.000.000) cumulatief
beschermingspreferente
aandelen met een nominale
waarde van vijf eurocent (EUR
0,05) elk, hierna te noemen:
beschermingspreferente
aandelen;

(iii) tien miljoen (10.000.000)
cumulatief
financieringspreferente
aandelen met een nominale
waarde van vijf eurocent (EUR

3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de 
vennootschap bedraagt zestien 
miljoen[●] euro (EUR 16.000.000,--[●]). 
Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld 
in:  
(i) éénhonderdveertig miljoen[●]

(140.000.000[●]) gewone
aandelen met een nominale
waarde van vijf eurocent (EUR
0,05) elk;

(ii) éénhonderdzestig miljoen
(160.000.000) cumulatief
beschermingspreferente
aandelen met een nominale
waarde van vijf eurocent (EUR
0,05) elk, hierna te noemen:
beschermingspreferente
aandelen;

(iii) tien miljoen (10.000.000)
cumulatief
financieringspreferente
aandelen met een nominale

De voorgenomen aandelenuitgiftes, inclusief de 
Cornerstone Plaatsing en de Claimemissie, 
vereisen een verhoging van het aantal gewone 
aandelen in het maatschappelijk kapitaal van 
Fugro, waardoor het totale bedrag van het 
maatschappelijk kapitaal ook zal toenemen. 

Het aantal gewone aandelen dat zal worden 
opgenomen in het maatschappelijk kapitaal is 
afhankelijk van het aantal gewone aandelen dat 
wordt uitgegeven in verband met de 
Cornerstone Plaatsing en de Claimemissie. 
Voorgesteld wordt het aantal gewone aandelen 
in het maatschappelijk kapitaal te verhogen tot 
een aantal dat gelijk is aan 200% van het totale 
aantal gewone aandelen dat direct na de 
Claimemissie is uitgegeven, waarbij het aantal 
gewone aandelen in het maatschappelijk 
kapitaal naar boven wordt afgerond tot het 
dichtstbijzijnde veelvoud van tien miljoen. Er 
wordt verwezen naar de Agenda.  
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0,05) elk, onder te verdelen in 
twee series van vijf miljoen 
(5.000.000) cumulatief 
financieringspreferente 
aandelen serie FP1 en FP2, 
hierna te noemen: 
financieringspreferente 
aandelen; en 

(iv) tien miljoen (10.000.000)
cumulatief converteerbare
financieringspreferente
aandelen, met een nominale
waarde van vijf eurocent (EUR
0,05) elk, onder te verdelen in
twee series van vijf miljoen
(5.000.000) cumulatief
converteerbare
financieringspreferente
aandelen, serie CPA1 en CPA2,
hierna te noemen:
converteerbare
financieringspreferente
aandelen.

Voor het bepaalde in deze statuten zijn 
de series financieringspreferente 
aandelen en de series converteerbare 
financieringspreferente aandelen te 
beschouwen als aparte soorten 
aandelen. 

waarde van vijf eurocent (EUR 
0,05) elk, onder te verdelen in 
twee series van vijf miljoen 
(5.000.000) cumulatief 
financieringspreferente 
aandelen serie FP1 en FP2, 
hierna te noemen: 
financieringspreferente 
aandelen; en 

(iv) tien miljoen (10.000.000)
cumulatief converteerbare
financieringspreferente
aandelen, met een nominale
waarde van vijf eurocent (EUR
0,05) elk, onder te verdelen in
twee series van vijf miljoen
(5.000.000) cumulatief
converteerbare
financieringspreferente
aandelen, serie CPA1 en CPA2,
hierna te noemen:
converteerbare
financieringspreferente
aandelen.

Voor het bepaalde in deze statuten zijn 
de series financieringspreferente 
aandelen en de series converteerbare 
financieringspreferente aandelen te 
beschouwen als aparte soorten 

Het totale maatschappelijk kapitaal zal gelijk zijn 
aan het aantal aandelen dat in het 
maatschappelijk kapitaal is opgenomen na de 
Verhoging Maatschappelijk Kapitaal, 
vermenigvuldigd met de nominale waarde van 
EUR 0,05 per aandeel. 
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aandelen. 
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CONCEPT-AKTE VAN STATUTENWIJZIGING FUGRO N.V. 

Ten slotte verklaart de comparant dat ten tijde van het passeren van deze 
akte het geplaatste kapitaal van de vennootschap [●] euro (EUR [●]) 
bedraagt. 
Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde 
besluiten, wordt aan deze akte gehecht. 
Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die 
bovenaan deze akte is vermeld. Ik heb de zakelijke inhoud van de akte 
meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft verklaard kennis te hebben 
genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte 
voorlezing. Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die 
moeten worden voorgelezen op grond van de wet. Onmiddellijk daarna 
hebben de comparant, die aan mij bekend is, en ik de akte ondertekend 
om [●]. 

Dit betreft het slot van de concept-akte van statutenwijziging. 

Deze statutenwijziging komt tot stand tegelijk met de uitgifte van gewone 
aandelen en de uitgifte van certificaten voor die gewone aandelen in 
verband met de Claimemissie.  
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