AKTE INZAKE BEËINDIGING VAN INSTANDHOUDINGSOVEREENKOMST
Mijndomein.nl Services B.V., gevestigd te Albert Einsteinweg 4, 8218 NH Lelystad, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52972712 (“Aandeelhouder”),
Stichting Obligatiehoudersbelangen, gevestigd te Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53177770
("Stichting")
en
Mijndomein.nl Financiering B.V., gevestigd te Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52972909 ("Uitgevende Instelling")
OVERWEGENDE DAT:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

de Aandeelhouder alle aandelen in het kapitaal van de Uitgevende Instelling houdt;
de Uitgevende Instelling gelden heeft aangetrokken door middel van de uitgifte van obligaties
op grond van het obligatieprogramma, zoals nader beschreven in door de Autoriteit Financiële
Markten goedgekeurde basisprospectussen;
de Stichting de collectieve belangen en vertegenwoordiging van de houders van deze obligaties
behartigt;
de Aandeelhouder zich jegens de Uitgevende Instelling diende te verplichten tot instandhouding
van haar vennootschapsvermogen, zodat de Uitgevende Instelling de obligaties in
overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving kon uitgeven en de aldus
aangetrokken gelden kon aanwenden voor het uitlenen van gelden aan Mijndomein.nl Offline
B.V.;
partijen daartoe de instandhoudingsovereenkomst van 19 februari 2013 (“Overeenkomst”)
hebben gesloten;
Mijndomein N.V., de holdingvennootschap van de groep van vennootschappen waartoe de
Aandeelhouder en de Uitgevende Instelling behoren, heeft besloten deze groep van
vennootschappen te herstructureren;
in het kader van deze herstructurering de Uitgevende Instelling niet langer een zgn.
concernfinancieringsmaatschappij zal zijn waarop de voorwaarden van artikel 3:2 Wet op het
financieel toezicht van toepassing zijn;
het daarom niet langer noodzakelijk is de Overeenkomst en de bankgarantie van ABN AMRO
Bank van 9 september 2011, kenmerk 126.45.52.999 ("Bankgarantie"), in stand te houden;
dat geen van de partijen bij de Overeenkomst in verzuim is (geweest);
partijen daarom wensen de Overeenkomst te beëindigen,

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
1.

BEËINDIGING VAN INSTANDHOUDINGSOVEREENKOMST

1.1

Partijen beëindigen de Overeenkomst op 31 oktober 2017.
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1.2

De Aandeelhouder zal de Bankgarantie door middel van een schriftelijke kennisgeving opzeggen
met ingang van 1 november 2017. De Aandeelhouder zal de Stichting en de Uitgevende
Instelling een afschrift verstrekken van bovengenoemde kennisgeving.

1.3

De Stichting zal de beëindiging van de verpanding van de rechten van de Uitgevende Instelling
jegens de Aandeelhouder uit hoofde van de Overeenkomst, zoals vastgelegd in de pandakte
tussen de Stichting en de Uitgevende Instelling van 19 februari 2013, melden aan de afdeling
Registratie van de Belastingdienst door middel van het toezenden van een afschrift van deze
akte.

1.4

Partijen verklaren na uitvoering van hetgeen onder artikel 1.2 en 1.3 is vermeld niets meer van
elkaar te vorderen te hebben met betrekking tot de Overeenkomst en verlenen elkaar over en
weer finale kwijting.

Aldus overeengekomen op 17 oktober 2017 en in viervoud ondertekend door:
[HANDTEKENING]
____________________________
Mijndomein.nl Services B.V.
naam: J.H. de Jong
functie: zie hieronder

[HANDTEKENING]
____________________________
Mijndomein.nl Financiering B.V.
naam: J.H. de Jong
functie: zie hieronder
[HANDTEKENING]
____________________________
Stichting Obligatiehoudersbelangen
naam: Mr. M.C. Olie LL.M.
functie: voorzitter

[HANDTEKENING]
______________________________
Stichting Obligatiehoudersbelangen
naam: Mr. S.G. van de Vusse MBV
functie: penningmeester

Functie J.H. de Jong: alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Mijndomein N.V., zijnde
alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Mijndomein.nl Financiering B.V. c.q. Mijndomein.nl Services
B.V.
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