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(Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.)
Op  tweeduizend achttien is voor mij, mr. Guido Marcel Portier, notaris te Amsterdam,
verschenen:
.
De comparant heeft het volgende verklaard:
Het bestuur van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media
Groep N.V., een stichting, met statutaire zetel in de gemeente Amsterdam en
kantoorhoudende te Basisweg 30, 1043 AP Amsterdam, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41197055 (de
“Stichting”), heeft op  tweeduizend achttien besloten de administratievoorwaarden
van de Stichting voor het in administratie nemen en houden van gewone aandelen op
naam in het kapitaal van Telegraaf Media Groep N.V. tegen uitgifte van royeerbare
certificaten aan toonder (de “administratievoorwaarden”) partieel te wijzigen,
alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze
besluitvorming blijkt uit een [kopie van een] schriftelijk bestuursbesluit dat aan deze
akte is gehecht (Bijlage).
De administratievoorwaarden zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte op zeventien mei
tweeduizend achttien verleden voor mr. B.J. Kuck, notaris te Amsterdam.
Ter uitvoering van voormeld besluit tot wijziging van de administratievoorwaarden
worden de administratievoorwaarden hierbij gewijzigd als volgt.
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Wijziging A
Artikel 1 sub a wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“a.
het administratiekantoor: de stichting: Stichting Administratiekantoor van
aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd te Amsterdam, waarvan het
doel volgens artikel 2 van haar statuten luidt:
“1.
Het doel van de stichting is:
(a)
het uitgeven van royeerbare certificaten aan toonder tegenover
het op eigen naam ten titel van administratie verkrijgen en
houden van gewone aandelen in de naamloze vennootschap
Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd te Amsterdam - hierna
te noemen: de vennootschap -;
(b)
het beheren van de in administratie genomen gewone aandelen
in de vennootschap - deze aandelen hierna ook genoemd: de
aandelen;
(c)
het (doen) uitoefenen van alle aan de aandelen verbonden
rechten, waaronder het stemrecht;
(d)
het verrichten van alle handelingen, welke met het
vorenstaande in verband staan, daaruit voortvloeien of daaraan
bevorderlijk kunnen zijn.
2.
De stichting zal zich bij het uitoefenen van de aan de aandelen
verbonden rechten primair richten naar het belang van de
certificaathouders, waarbij zij rekening houdt met het belang van de
vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
3.
Van het doel is uitgesloten het vervreemden en bezwaren van de
aandelen. Onder vervreemding is niet begrepen de overdracht van
aandelen bij royement van de certificaten, overdrachten van de
aandelen aan een ander administratiekantoor of na een uitkoop- of
uitstotingsprocedure als bedoeld in de voorwaarden van administratie.
Van het doel is voorts uitgesloten elke bedrijfsuitoefening die
commercieel risico voor de stichting kan meebrengen.
4.
De administratie van de aandelen, de uitoefening van de daaraan
verbonden rechten en alle overige werkzaamheden hierop betrekking
hebbend, geschieden met inachtneming van de toepasselijke
voorwaarden van administratie.
5.
Iedere certificaathouder kan de stichting een bindende steminstructie
geven voor de aandelen die de stichting voor hem houdt.”.
Wijziging B
Na artikel 1 letter d wordt een nieuw artikel 1 sub e ingevoegd, luidende als volgt:
“e.
consignatiekas: de door de minister van Financiën op grond van de Wet op de
Consignatie van gelden beheerde consignatiekas.”.
Tegelijkertijd wordt artikel 1 letter e (oud) verletterd tot artikel 1 letter h (nieuw).
Wijziging C
Na artikel 1 letter e (nieuw) wordt een nieuw artikel 1 sub f ingevoegd, luidende als
volgt:
“f.
consignatiekasprocedure: de procedure omschreven in de Euroclear Nederland
Consignatiekasprocedure tweeduizend dertien.”.
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Wijziging D
Na artikel 1 letter f (nieuw) wordt een nieuw artikel 1 sub g ingevoegd, luidende als
volgt:
“g.
Euroclear Nederland heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in artikel 3
lid 2.”.
Wijziging E
Na artikel 1 letter h (nieuw) wordt een nieuw artikel 1 sub i ingevoegd, luidende als
volgt:
“i.
geconsigneerde bedrag heeft de betekenis zoals daaraan toegekend in artikel
17 lid 1.”.
Wijziging F
Na artikel 16 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende als volgt:
“Beëindiging administratie na uitkoop- of uitstotingsprocedure.
Artikel 17
1.1
In het geval de aandelen, die door het administratiekantoor met inachtneming
van deze administratievoorwaarden in administratie zijn genomen en
waartegenover door het administratiekantoor certificaten zijn uitgegeven,
voorwerp zijn geworden van een uitkoop- of uitstotingsprocedure waarbij de
vastgestelde prijs met rente (het “geconsigneerde bedrag”) voor deze
aandelen overeenkomstig artikel 2:92a, 2:201a of 2:359c van het Burgerlijk
Wetboek is geconsigneerd, is het administratiekantoor bevoegd om ten
behoeve van de gezamenlijke houders van certificaten die in het girodepot zijn
opgenomen zijn vordering tot uitbetaling door de consignatiekas te cederen,
doch uitsluitend op de hierna genoemde wijze en slechts met het doel om aan
de betreffende individuele certificaathouders, eenieders aandeel in de
vastgestelde prijs met rente voor de aandelen te doen uitkeren. Als cessionaris
bij de in de vorige volzin genoemde cessie kan alleen optreden Euroclear
Nederland, handelende in haar hoedanigheid van beheerder van het girodepot
van de betreffende certificaten ten behoeve van de bij haar aangesloten
instellingen op naam waarvan een aandeel in dat girodepot staat, teneinde
Euroclear Nederland in staat te stellen om het geconsigneerde bedrag ten
behoeve van de gezamenlijke gerechtigden tot de certificaten die deel uitmaken
van de door de aangesloten instellingen aangehouden verzameldepots aan
zich te doen uitbetalen en aan de gerechtigden tot de certificaten te laten
toekomen. De cessie zal plaatsvinden op voorwaarde dat Euroclear Nederland
zich verplicht om (i) uitvoering te geven aan de procedure omschreven in de
consignatiekasprocedure, (ii) zo spoedig mogelijk uitbetaling van het
geconsigneerde bedrag door de consignatiekas aan Euroclear Nederland te
verzoeken voor zover dit bedrag toekomt aan de gezamenlijke houders van
certificaten die in het girodepot zijn opgenomen en (iii) het door haar te
ontvangen bedrag na ontvangst zo spoedig mogelijk door te betalen aan de
aangesloten instellingen op naam waarvan een aandeel in het girodepot staat,
zulks naar rato van de grootte van dat aandeel ten behoeve van de
certificaathouders zodat deze aangesloten instellingen aan iedere
certificaathouder voor ieder certificaat dat in het verzameldepot bij die
aangesloten instelling is opgenomen betaling ontvangt van een bedrag gelijk
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aan het voor ieder aandeel in de consignatiekas gestorte bedrag vermeerderd
met de daarover op grond van de Wet op de consignatie van gelden
verschuldigde rente, met dien verstande dat de cessie zal zijn ontbonden indien
Euroclear Nederland bij toepassing van de consignatiekasprocedure moet
vaststellen dat het aantal in het girodepot opgenomen certificaten niet in
overeenstemming kan worden gebracht met het aantal aandelen waarvan de
certificaten in het girodepot zijn opgenomen, waarvoor de storting in de
consignatiekas heeft plaatsgevonden.
Euroclear Nederland zal geen rente vergoeden over de periode dat zij het
geconsigneerde bedrag ten aanzien van de in het girodepot opgenomen
certificaten met het oog op de distributie onder zich heeft.
Met de doorbetaling overeenkomstig het in dit artikel onder (iii) bepaalde komen
de in het girodepot opgenomen certificaten van aandelen te vervallen en
kunnen door of namens de houders van certificaten die in het girodepot zijn
opgenomen geen verdere rechten jegens Euroclear Nederland geldend worden
gemaakt.
Eventuele aansprakelijkheid van Euroclear Nederland zal worden bepaald door
de algemene voorwaarden van Euroclear Nederland zoals die op het tijdstip
van cessie gelden.
Deze cessie kan alleen plaatsvinden ten aanzien van alle door het
administratiekantoor uitgegeven certificaten die in het girodepot zijn
opgenomen.
Met de uitbetaling door de consignatiekas aan Euroclear Nederland eindigt de
administratie van de certificaten die in het girodepot zijn opgenomen.”.
Tegelijkertijd worden de artikelen 17 tot en met 20 (oud) vernummerd tot de artikelen
18 tot en met 21 (nieuw).
Wijziging G
Artikel 15 lid 3 vervalt.
Wijziging H
Artikel 21 vervalt.
Slot
De comparant is mij, notaris, bekend.
Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de
comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daarna verklaard van de
inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing
van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend.
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