
DE BRAUW 
BLACKSTONE 

WESTBROEK 

AKTE VAN UITGIFTE VAN AANDELEN A 
N.V. HVC 

Op dertig juli tweeduizendeenentwintig verschijnt voor mij, mr. Casper Robert Nagtegaal, 

kandidaat-notaris, waarnemer van mr. Corstiaan Anne Voogt, notaris in Amsterdam: ----

mr. Tessa Kok, kandidaat-notaris, die werkzaam is op het kantoor van De Brauw Blackstone 

Westbroek N.V., statutair gevestigd in Amsterdam , aan de Claude Debussylaan 80, 1082 MD -

Amsterdam, geboren in Arnhem op een juni negentienhonderdvijfennegentig . ------

De comparant handelt als schriftelijk gevolmachtigde van :-------------

(1) Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex, een publiekrechtelijke rechtspersoon -----

(bedrijfsuitvoeringsorganisatie), gevestigd in Delft, met adres Schieweg 99, 2627 AT Delft 

en handelsregisternummer 50696963 (de "Verkrijger"), handelend ter uitvoering van de -

besluiten van het bestuur van twaalf maart tweeduizendeenentwintig en zesentwintig -

maart tweeduizendeenentwintig; en--------------------

(2) N.V. HVC, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd in Alkmaar, met adres --

Jadestraat 1, 1812 RD Alkmaar en handelsregisternummer 37061260 (de -----

"Vennootschap"). -------------------------
ACHTERGROND: ------------------------

(A) De algemene vergadering van de Vennootschap heeft op zevenentwintig mei ----

tweeduizendeenentwintig besloten:--------------------

(a) vierhonderdveertig (440) aandelen A in het kapitaal van de Vennootschap, 

genummerd A2.915 tot en met A3.354, elk met een nominale waarde van --

vijfenveertig euro en vijfenveertig eurocent (EUR 45,45) (de "Aandelen"), uit te -

geven aan de Verkrijger tegen een uitgifteprijs in geld die gelijk is aan de totale -

nominale waarde van de Aandelen (de "Uitgifteprijs"), onder de verplichting de -

stortingsplicht terzake in geld te voldoen en onder de voorwaarde van toetreding 

van de Verkrijger tot de Ballotageovereenkomst A betreffende de Vennootschap; 

(b) tot de van toepassing verklaring van de toetredingsregeling nieuwe ----

aandeelhouders zoals vastgesteld in de algemene vergadering van ----

aandeelhouders van de Vennootschap op tien december tweeduizendnegen (de 

"Toetredingsregeling"); en -------------------

( c) het voorkeursrecht uit te sluiten op de Aandelen . ------------

(B) De Verkrijger heeft een toetredingsverklaring getekend waardoor de Verkrijger is ----

toegetreden tot de Ballotageovereenkomst A (de "Toetredingsverklaring"),-----
EN VERKLAART: -------------------------

1 DEFINITIES EN UITLEG---------------------

1.1 Definities ---------------------------

In deze akte geldt het volgende: --------------------

"Aandelen" heeft de betekenis als bedoeld in overweging (A)(a); --------

"Ballotageovereenkomst A" betekent de overeenkomst aangegaan in oktober ---

tweeduizendtwee door de houders van aandelen A in het kapitaal van de Vennootschap; 

"BW" betekent het Burgerlijk Wetboek;-----------------

"Notaris" betekent de notaris die bovenaan deze akte is vermeld of diens ------
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plaatsvervanger; -------------------------

"Overeenkomst" betekent de in deze akte opgenomen overeenkomst van uitgifte van de 

Aandelen; ---------------------------

"Partijen" betekent de Verkrijger en de Vennootschap gezamenlijk; -------

"Statuten" betekent de statuten van de Vennootschap;-----------

"Toetredingsregeling" heeft de betekenis als bedoeld in overweging (A)(b);----

"Toetredingsverklaring" heeft de betekenis als bedoeld in overweging (B); en---

"Uitgifteprijs" heeft de betekenis als bedoeld in overweging (A)(a). --------

1.2 Uitleg ---------------------------

Tenzij anders volgt uit de context, geldt in deze akte het volgende: ---- ---

"Nederland" is het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden. ------

Kopjes van artikelen hebben geen invloed op de uitleg van deze akte. -------

2 UITGIFTE EN AANVAARDING AANDELEN-------------

Ter uitvoering van het besluit bedoeld in overweging (A) van deze akte geeft de --

Vennootschap onder toepassing van de Toetredingsregeling de Aandelen uit aan de -

Verkrijger onder de verplichting de Uitgifteprijs te voldoen. De Verkrijger aanvaardt de -

Aandelen onder de hiervoor genoemde verplichting. -------------

3 VERMELDING IN REGISTER------------------

De Vennootschap zal de Aandelen in haar aandeelhoudersregister opnemen en op naam 

van de Verkrijger zetten. -----------------------

4 UITGIFTEPRIJS ----------------------

De Vennootschap en de Verkrijger weten hoe de Uitgifteprijs zal worden betaald. Zij -

verklaren dat daarvan geen nadere beschrijving hoeft te worden opgenomen. ----

5 VERPLICHTINGEN EN EISEN. VERKLARING ------------

De Statuten bepalen, zoals bedoeld in artikel 2:87b BW, dat aan het ------

aandeelhouderschap eisen zijn verbonden, namelijk de eis dat aandeelhouder slechts -

kunnen zijn publiekrechtelijke lichamen of naamloze vennootschappen waarvan de -

aandelen volledig worden gehouden door publiekrechtelijke lichamen. ------

De Verkrijger is een publiekrechtelijk lichaam en voldoet daarmee aan de eisen die aan -

het aandeelhouderschap zijn verbonden. De Verkrijger aanvaardt deze eisen en is -

daaraan gebonden.------------------------

De Verkrijger verklaart een kopie van de Toetredingsregeling te hebben ontvangen en -

met deze regeling bekend te zijn . --------------------

6 ONTBINDING ------------------------

6.1 Eerdere afspraken ------------------------

Voor zover daarvan in deze akte niet is afgeweken, blijft gelden wat de Partijen zijn -

overeengekomen voor het passeren van deze akte, maar Partijen kunnen geen beroep -

meer doen op overeengekomen ontbindende voorwaarden in verband met de uitgifte en -

verkrijging van de Aandelen. Opschortende voorwaarden worden geacht te zijn vervuld .-

6.2 Afstand van het recht tot ontbinding-----------------

De Partijen doen afstand van het recht de Overeenkomst te ontbinden op grond van 

artikel 6:265 BW. --------------------------

6.3 Dwaling ----------------------------

Als een Partij heeft gedwaald bij het aangaan van de Overeenkomst, draagt die Partij het 
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risico van die dwaling. ------------------------

7 KOSTEN---------------------------

De kosten van deze akte zijn voor rekening van de Vennootschap. --------

8 OPTREDEN DE BRAUW -------------------

Onder verwijzing naar de Verordening beroeps- en gedragsregels van de Koninklijke -

Notariele Beroepsorganisatie stemmen alle Partijen er uitdrukkelijk mee in dat: ---

(a) De Brauw Blackstone Westbroek N.V. optreedt als partijadviseur van de ---

Vennootschap in verband met deze akte of een daarmee samenhangende 

overeenkomst, of als partijadviseur voor of namens de Vennootschap in geval -

van een geschil met betrekking tot deze akte of een daarmee samenhangende -

overeenkomst; en-----------------------

(b) de Notaris deze akte passeert, hoewel werkzaam bij De Brauw Blackstone -

Westbroek N.V. ------------------------

9 TOEPASSELIJK RECHT --------------------

De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. --------

10 BEVOEGDE RECHTER -------------------

Alie geschillen die op grond van of in verband met deze akte ontstaan, met inbegrip van -

geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan en niet-contractuele verplichtingen, 

warden beslecht door de rechtbank Amsterdam.---------------

11 BIJLAGEN-------------------------

De bijlagen bij deze akte zijn: ---------------------

(a) de volmachten van de Partijen ; ------------------

(b) een kopie van de Toetredingsregeling; ---------------

(c) een kopie van de Toetredingsverklaring ; en--------------

(d) de notulen van de algemene vergadering.--------------

Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte is 

vermeld . lk heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. Ook heb ik gewezen -

op de gevolgen die voor partijen of een of meer van hen voortvloeien uit de inhoud van de akte. -

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 warden voorgelezen op grond van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die 

aan mij bekend is, en ik de akte ondertekend. ------------------

(get.): T. Kok, C.R. Nagtegaal. ----------------------

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

door mr. Tijmen Jacobus Cornelis Klein Bronsvoort, 

kandidaat-notaris, waarnemer van mr. Corstiaan Anne 

Voogt, notaris in Amsterdam, op 2 augustus 2021 . 


