VOORSTEL TOT WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V.

zoals ter besluitvorming voor te leggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders te houden te Duiven op 26 april 2018.

Er wordt een tweetal wijzigingen van de statuten van BE Semiconductor Industries N.V. voorgesteld.

In verband met de eerste statutenwijziging:
In de linker kolom is de huidige tekst van de te wijzigen bepalingen opgenomen. De middelste kolom bevat de voorgestelde wijzigingen. De rechter kolom geeft een
korte toelichting op de voorgestelde wijzigingen.

In verband met de tweede statutenwijziging:
In de linker kolom is de tekst (zoals deze luidt na het effectief worden van de eerste statutenwijziging) van de te wijzigen bepalingen opgenomen. De middelste kolom
bevat de voorgestelde wijzigingen. De rechter kolom geeft een korte toelichting op de voorgestelde wijzigingen.

AMSN854809/2 133188-0026

HUIDIGE TEKST

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN IN VERBAND MET DE

TOELICHTING

VERHOGING VAN DE NOMINALE WAARDE PER
AANDEEL
Artikel 4.

Artikel 4.

1.

1.

2.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap

Als

vennootschap bedraagt één miljoen

bedraagt drie miljoen tweehonderdduizend euro

voorgestelde aandelensplitsing wordt

zeshonderdduizend euro (EUR 1.600.000,--).

(EUR 3.200.000,--).

de

Het is verdeeld in éénhonderd zestig miljoen

gewoon aandeel en preferent aandeel

(160.000.000) aandelen, elk nominaal groot één

(160.000.000) aandelen, elk nominaal groot twee

in het aandelenkapitaal van

eurocent (EUR 0,01), bestaande uit tachtig

eurocent (EUR 0,02), bestaande uit tachtig miljoen

Semiconductor

miljoen (80.000.000) gewone aandelen en tachtig

(80.000.000) gewone aandelen en tachtig miljoen

verhoogd van € 0,01 naar € 0,02. Als

miljoen (80.000.000) preferente aandelen.

(80.000.000) preferente aandelen.

gevolg van de verhoging van de

Waar in deze statuten sprake is van aandelen en

Waar in deze statuten sprake is van aandelen en

nominale waarde van ieder gewoon

aandeelhouders wordt daaronder verstaan de

aandeelhouders wordt daaronder verstaan de

aandeel en preferent aandeel wordt

hiervoor genoemde soorten en de houders

hiervoor genoemde soorten en de houders

het

daarvan, tenzij het tegendeel blijkt.

daarvan, tenzij het tegendeel blijkt.

overeenkomstig verhoogd.

Het maatschappelijk kapitaal van de

Het is verdeeld in éénhonderd zestig miljoen
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TEKST NA HET EFFECTIEF WORDEN VAN DE

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN IN VERBAND MET DE

VOORGESTELDE WIJZIGINGEN IN VERBAND MET DE

VERLAGING VAN DE NOMINALE WAARDE PER

VERHOGING VAN DE NOMINALE WAARDE PER

AANDEEL EN AANDELENSPLITSING

TOELICHTING

AANDEEL
Artikel 4.

Artikel 4.

1.

1.

2.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap

Na het effectief worden van de

vennootschap bedraagt drie miljoen

bedraagt drie miljoen tweehonderdduizend euro

verhoging van de nominale waarde

tweehonderdduizend euro (EUR 3.200.000,--).

(EUR 3.200.000,--).

van

Het is verdeeld in driehonderd twintig miljoen

preferent aandeel (zoals hierboven

(160.000.000) aandelen, elk nominaal groot twee

(320.000.000) aandelen, elk nominaal groot één

beschreven) en als laatste stap van de

eurocent (EUR 0,02), bestaande uit tachtig

eurocent (EUR 0,01), bestaande uit éénhonderd

voorgestelde aandelensplitsing wordt

miljoen (80.000.000) gewone aandelen en tachtig

zestig miljoen (160.000.000) gewone aandelen en

de

miljoen (80.000.000) preferente aandelen.

éénhonderd zestig miljoen (160.000.000)

gewoon aandeel en preferent aandeel

Waar in deze statuten sprake is van aandelen en

preferente aandelen.

in het aandelenkapitaal van

aandeelhouders wordt daaronder verstaan de

Waar in deze statuten sprake is van aandelen en

Semiconductor Industries N.V. weer

hiervoor genoemde soorten en de houders

aandeelhouders wordt daaronder verstaan de

verlaagd van € 0,02 naar € 0,01 en

daarvan, tenzij het tegendeel blijkt.

hiervoor genoemde soorten en de houders

ieder uitgegeven gewoon aandeel

daarvan, tenzij het tegendeel blijkt.

gesplitst in twee gewone aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal van de

Het is verdeeld in éénhonderd zestig miljoen
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