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OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

("PPF Financial Holdings B.V. "J

Heden, dertien november tweeduizend veertien, is voor mij, Mr Constantinus -

Jacobus Maria Commissaris, notaris met plaats van vestiging Rotterdam,

verschenen:

Mr Inge van Sliedregt, werkzaam ten kantore van Ploum Lodder Princen, —

advocaten en notarissen, met adres: Blaak 28, 3011 TA Rotterdam, geboren to

Rotterdam op tien oktober negentienhonderd drieenzeventig, to dezen

handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de naamioze vennootschap: PPF

Group N.V., statutair gevestigd to Amsterdam, met adres: Strawinskylaan 933,

Toren B verdieping 9, 1077 XX Amsterdam, ingeschreven in het

Handelsregister onder Hummer 33264887.



De comparante, handelend als gemeld, verklaarde dat PPF Group N.V. een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht met de —
volgende statuten:
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aandeeihouders;

vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde,
de algemene vergadering van aandeelhouders bij to wonen en daar het —
woord to voeren;

d. vergadergerechtigden: aandeelhouders, aandeelhouders die vanwege—
een op een aandeei gevestigd vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht
hebben en vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben; —

e. jaarrekening: de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 Burgerlijk
Wetboek;

accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld
in artikel 2:393 Burgeriijk Wetboek dan wei een organisatie waarin
zodanige accountants samenwerken;

g. schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail of enig ander elektronisch
communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.

HOOFDSTUK II.

Naam, zetel, Joel.

Artikel 2. Naam en zetel.
1. De vennootschap draagt de naam:

PPF Financial Holdings B.V.
2. Zij heeft haar zetel to Amsterdam.
Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft ten Joel:
a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het op andere —

wijze een belang nemen in, het besturen van en het toezicht houden op —
ondernemingen en vennootschappen;
het financieren van derden, het op enigeriei wijze stellen van zekerheid of
het zich verbinden voor verplichtingen van derden;

c. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, het uitgeven van —
obiigaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het—
aangaanvan daarmee samenhangende overeenkomsten,

en ten siotte al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
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bevorderlijk kan zijn.

HOOFDSTUK lil.

P,andelen. Register.
Aetikel 4. Aa~sd~leea.
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aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van dedatum waarop —
zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning o
betekening, de aanduiding van de aandelen alsmede met vermelding van -
het op elk aandeel gestorte bedrag. Indian een aandeelhouder niet
gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als bedoeld in artikel —
2:192 lid 1 Burgeriijk Wetboek, wordt dat vermeld.
Het aandeelhoudersregister kan ook elektronisch worden gehouden. —

2. In het register worden tevens opgenomen de Haman en adressen van hen
die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met—
vermeldingvan de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de—
datum van erkenning of betekening, alsmede Welke aan de aandelen —
verbonden rechten hun toekomen.

3. ledere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht aan de
vennootschap schriftelijk zijn adres op to geven.

4. In het register wordt ten slotte aangetekend elk verleend ontslag van
aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.

5. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
6. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder en een

vruchtgebruiker en een pandhouder aan wie het vergaderrecht toekomt —
kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op —
een aandeei. Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of een
pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht en het—
vergaderrecht toekomt.

De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage —
van de vergadergerechtigden. De gegevens van het register omtrent niet-
volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; een afschrift of
uittreksel van daze gegevens wordt tegen ten hoogste de kostprijs
verstrekt.

HOOFDSTUK IV.

Uitgifte van aandelen. Rechten tot het Haman van aandelen. Eigen
aandelen.



Astikel 5. UitgifCe van aandelen. 8evoegd orgaa~. fVotariele akte.
1. Uitgifte van aandelen dan wel het verlenen van rechten tot het nemen —

van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene
vergadering geschieden, voor zover door de algemene vergadering geer~ -
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verdere voorwaarden van uitgifce bepaald.
2. ledere aandeeihouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht-

naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met—
inachtneming van de beperkingen volgens de wet.

3. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt
of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.

4. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 is van overeenkomstige
toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. —

Artikel 8. Storting op aandelen.

1. Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominate bedrag —
worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominate bedrag of een —
deel daarvan eerst behoeft to worden gestort na verloop van een

bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een

andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid -
dandie waarin het nominate bedrag van de aandelen luidt is toegestaan. -

Artikel 9. Eigen aandelen.

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen Been eigen aandelen
nemen.

2. De vennootschap mag, behalve om niet, Been voigestorte eigen aandelen
of certificaten daarvan verkrijgen, indien:

a. het eigen vermogen, verminrlerd met de verkrijgingsprijs, kleiner is —
dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden

~w~ .a~
......a_.....___..~

de directie weet of redelijkerwijs behoort to voorzien dat de
vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met
het betaien van haar opeisbare schulden.

3. Verkrijging van aandelen of certificaten daarvan in strijd met de in lid 2 —
sub a bedoelde reserves is nietig. De directeuren zijn hoofdelijk

aansprakelijk jegens de vervreemder to goeder trouw die door de

nietigheid schade lijdt.



4. Verkrijging van eigen aandelen is niet toegestaan indien en voorzover
door die verkrijging niet ten minste een aandeel door een ander dan de —
vennootschap of een dochtermaatschappij wordt gehouden.

S. Vervreemding van door de vennootschap gehoucien eigen aandelen of—
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worden uitgebracht; evenmin voor zen aandeel waarvan een van hen de -
certificaten houdt.

Artikel 10. Kapi4aalvermindering.
1. De algemene vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande-

in de wet bepaalde, besluiten tot vermindering van het geplaatste
kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij
statutenwijzigingto verminderen. In dit besluit moeten de aandelen
waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de
uitvoering van het besluit zijn geregeld.

2. De oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders waarin —
een voorstel tot een in dit artikel genoemd besluit wordt gedaan,
vermeldt het Joel van de kapitaalvermindering en de wijze van
uitvoering.

3. Op een besiuit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met
terugbetaling op aandelen zijn de leden 2 tot en met 4 van artikel 21 van -
overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK V.

Levering van aandelen. Beperkte rechten. Certificaten.
Artikei 11. Levering van aandelen. Aandeelhoudersrechten.
Vruchtgebruik. Pandrecht. Certificaten.
1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht —

daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in
Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de
betrokkenen partij zijn.

2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling—
partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden
uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of—
de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent-
bepaalde.

3. Op aandelen kan vruchtgebruik of pandrecht worden gevestigd.
Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan -



het stemrecht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, aan de —

vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegekend.

De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of de -

pandhouder die stemrecht heeft, heeft het vergaderrecht.
~ar,c!~len i„ ~~t vapitaa! v~r de ~~ernootscha~, k~i;~ndn ~.r~order, ----

gecertificeerd. Aan certifica?en van aar~dele~ kan aeon v~rgaderrecht
~nar~rden t~e~ekend.
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Eurgerlijk Wetboek.

rsoa~~s~resK v~~. —
Bestuur.

Artikel 13. Directie.

Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie

bestaande uit een of meer directeuren.

Artikel 14. Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging.

1. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering.

2. ledere directeur kan to alien tijde door de algemene vergadering worden -

geschorst en ontslagen.

3. Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd doch in totaal niet
langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing-

genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt —

de schorsing.

4. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur—
worden vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 15. Bestuurstaak. Besluitvorming. Tegenstrijdig belang. Reglement. —
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directie belast met—

het besturen van de vennootschap.

2. Bij de vervulling van hun task richten de directeuren zich Haar het belang-
van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

3. De directie vergadert zo dikwijls een directeur het verlangt. De directie —
besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij
staking van stemmen beslist de algemene vergadering.

4. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming—

indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang—

heeft dat tegenstrijdig ismet het belang als bedoeld in lid 2. Wanneer—
hierdoor geen bestuursbesiuit kan worden genomen, wordt het besluit—

genomen door de algemene vergadering.

5. De directie kan een reglement vaststellen waarin aangelegenheden, hem -

intern betreffende, worden gegeven. In dat kader kan de directie onder —



meer bepalen op Welke wijze de werkzaamheden underling worden
verdeeld. De algemene vergadering kan bepalen dat het reglement aan —
haar goedkeuring is onderworpen.

De directie kan ook buiten vergadering besiuiten nemen, mits alle
st2mgerechYigu2 dir2c:~u; en met d2ze wiijz2 van ~eslui~,~crming hebben ...
ingestemd. Irstemn~ing met c!e wijze var; besluievor;;~ing kan tangs --
elekironischa ,iue~ ~laatsv'sn~2n.
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de wijze waarop ieder van de directeuren heeft gestemd schriftelijk ofi—
eiektronisch is vastgelegd. De stemmen kunnen ook tangs elekironische —
weg worden uitgebracht.

De leden 3 en 4 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op de
besiuitvorming van de directie buiten vergadering.

7. Vergaderingen van de directie kunnen worden gehouden door het
bijeenkomen van directeuren of door middel van telefoongesprekken, —
"video conference" of via andere communicatiemiddelen, waarbij alie
deelnemende directeuren in staat zijn gelijktijdig met elkaar to
communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering—
geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.

1. De directie is bevoegd de vennootschap to vertegenwoordigen. De —

Artikel 16. Vertegenwoordiging.

bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur
afzonderlijk toe.

De directie kan functionarissen met algemene of beperkte

vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. leder van hen
vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing
aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie
hanaalrl

3. Indien alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap worden
gehouden doer een aandeelhouder, worden, indien deze aande2lhouder-
tevens de vennootschap vertegenwoordigt, rechtshandelingen van de —
vennootschap met deze enig aandeeihouder schriftelijk vastgelegd.
Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op een deelgenoot -
in een huwelijksgemeenschap of een gemeenschap van geregistreerd —
partnerschap waartoe de aandelen behoren maar is niet van toepassing—
op rechtshandelingen die under de bedongen voorwaarden tot de
gewone bedrijfsuitoefeningvan de vennootschap behoren.

Artikel 17. Goedkeuring van besluiten van de directie.
1. De algemene vergadering is bevoegd besluiten van de directie aan haar—



goedkeuring to onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk omschreven
to worden en schriftelijk aan de directie medegedeeld to worden.

2. Het ontbreken van een goedkeuring ais bedoeld in dit artikel tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van cle directie ofi directeuren niet aan.

4~#ikel 18, ~sa~st~rt~nls ~f b~let,
!n gev~i uan onts#en#enis of belet vin een directeur zijn de andere directeur2r
of is cle andere directe3artijdelijk mgt he± besit~ur van cle ~~ennooischap belast.
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ingeval van ontstentenis van alle directeuren of van de enige directeur neemt-
de in de vorige zin bedoelde persoon zo spoedig rnogelljk de nodige
maatregelen teneinde een definitieve voorziening to doen treffen.
Onder belet wordt ten deze verstaan:
(i) schorsing;

(ii) ziekte;—

(iii) onbereikbaarheid,

in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn
van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de directeur en de
vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een
voorkomend geval een andere termijn vaststelt.
HOOFDSTUK VIII.

Jaarrekening. Winst.

Artikel 19. Boekjaar. Opmaken jaarrekening. Accountant.
1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. laarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens —

verlengingvan deze termijn met ten hoogste zes maanden door de
aigemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt —
de directie een jaarrekening op.

3. De directie legt de jaarrekening binnen de in lid 2 bedoelde termijn voor—
de aandeelhouders ter image ten kantore van de vennootschap. Binnen —
deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter image voor de
aandeelhouders.

4. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren; ontbreekt de —
ondertekeningvan een of meer van hen, dan wordt daarvan onder
opgave van reden melding gemaakt.

5. De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een —
accountant de opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. —

Artikel 20. Vaststellingjaarrekening. Openbaarmaking.
1. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, hetjaarverslag—

en de krachtens de wet toe to voegen gegevens vanaf de oproeping voor -



de jaarvergadering op haar kantoor aanwezig zijn. Aandeelhouders en —
overige vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er—
kosteloos een afschrift van verkrijgen.

De algemene vergadering stelt de jaarrekening vas#.
!ndien alle a2,^,deelhou~ers tev~ns cle directausen vin de venn~otschap --
zijn, geldt ondertekenin~ Sian de jaarrekening door alle clirecteuren ravens
als vaststtlling GIs ~ecloeld in lid Z van dit artil<el, mi4< alie overige
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tangs elektronische uveg plaatsvinden.

Deze laatstgenoemde wijze van vaststelling strekt tevens tot kwijting aan -
de directeuren.

4. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening—
binnen acht dagen na de vaststelling met inachtneming van de wettelijke -
vrijstellingen.

5. Het in deze statuten omtrent het jaarverslag en de krachtens de wet toe —
te voegen gegevens bepaalde kan buiten toepassing blijven indien artikel -
2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt. Het in deze
statuten omtrent het jaarverslag bepaalde kan voorts buiten toepassing—
blijven indien artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek niet voor de vennootschap
geldt.

Artikel 21. Winst. Uitkering.

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die—
door de vaststellingvan de jaarrekening is bepaald dan wet bepaling van —
de wijze waarop een tekort zal worden verwerkt, alsmede tot vaststelling
van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves -
die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.

2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie
geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts goedkeuring
indien het weet of redelijkerwijs behoort to voorzien dat de
vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het—
betalen van de opeisbare schulden.

3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het
betaien van haar opeisbare schulden, zijn de directeuren die dat ten tijde -
van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden to voorzien jegens de
vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering
is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering.
Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.
Niet verbonden is de directeur die bewijst dat het niet aan hem to wijten -
is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is



geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan of to
Nienden.

Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde
#e voorzien dat de vennootschap na de uiti<ering niet zou kunnen

vocrtbaan men het betalen ~~ar~ haar opess~aar~ schuicer is geheuden, tot--
~;e?goeding van het tekor? dat door ~'e ~sitke; ing is ontstaan, ieder,~oor—
ten hoo~si2 he? bedrag of de ~niaar~le van ~P door ner~ ont,lan~en -----
,iiT.~2i ii i~~ (7;ci i:S2 ii~laT.Y?~I, ~C- C~Yii£'.. VtiY; ::l~ u R C~a~ \/u i . ~~Q i,.iLr=_'~ iil.~•

1. 1?"!?f?+~a2 f 3~'2CP2 ~="~r~ :"~'2 VO (d~(i r;~ (~;" hC,OTC~~? ~1~!i G2 221"~t~ Zlil $~20Y7 ~~.—.

bOIf;~2-~1, UpSCi?ia~j'r ~j E~ in ;~C~ titOrl,~~2 i:li? i~C142iC;a V2 ro~f_'~IP;~.l el Yi C1a --__

directeuren, Haar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der—
directeuren is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de —
eerste of de vierde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. —

4. Met een directeur wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld
degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft-
bepaald, als ware hij directeur. De vordering kan niet worden ingesteld —
tegen de door de rechter benoemde bewindvoerder.

5. Bij de berekening van de verdeling van iedere uitkering tellen de aandelen
die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee, tenzij op zodanige-
aandelen een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust ten behoeve
van een ander dan de vennootschap.

6. Bij de berekening van het bedrag dat op elk aandeel zal worden

uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het —
nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan —
met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.

7. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door een
tijdsverloop van vijf jaren aan de vennootschap.

HOOFDSTUK IX.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders.
Artikel 22. Jaarvergadering.

1. Tijdens elk boekjaar wordt ten minste een algemene vergadering van —
aandeelhouders gehouden dan wel ~vordt ten minste een maal
overeenkomstig artikel 31 besloten, tenzij ter zake van de onderwerpen —
als bedoeld in lid 2 letters a tot en met d is besloten overeenkomstig—
artikel 20 lid 3, en mits er geen onderwerpen zijn als genoemd in lid 2 —
letters e tot en met g waarover besloten moet worden.

2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
a. het jaarverslag (indien artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek voor de

vennootschap geldt);

vaststelling van de jaarrekening;

c. kwijting aan directeuren voor het door hen in het desbetreffende
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boekjaar gevoerde bestuur, tenzij het bepaalde in artikel 20 lid 3 van -

s.

f.

toepassing is;

bestemming van de winst dan wel bepaling van de wijze waarop een -
tekort zal uvorden verwerkt;
voorziening in e~en~t~~21e vacMures;
aanwSjzing plan cle ptrsoon als bedoeld it artike! 1~;

5 ancl2re voorstelien door use directie dan ,niel. aarde?I,ho~;rlers en --.
:a'3 i~2Y2'~fEf ~~~c^.i~v3"c (:'fi"CI,EJ"~~Y:~ T~Z 11"f~2f l/~i [2~oi1`~rJnfl (S~i~~:i~C' ry f.' —"

ffl iflSi'2 X2:1 i'fJ Yi (:~2f%.Sit-'_ ~2:~~2~$?~' -̀ J2i' ~'32? ~~Olilat5 ~2 ~Cc3;31i~~ 1 ~ ]fin ~o._

O ~'Ci2 a2~'~~Ql~'I ~1"i l~?lo~C~?C~lo~l ,r.^!~t I~~C~i^~(Yli~l~ ̀,!e?ii cli+`_!K~i ZG7.. —_.

3. De sub a, b en c bedoelde onderwerpen behoeven niet op de agenda to —
worden opgenomen indien de jaarrekening wordt vasYgesteld op de wijze
als bepaald in artikel 201id 3.

Artikel 23. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders.
Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden -
zo dikwijls de directie zuiks nodig acht.

2. Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden tezamen
vertegenwoordigendten minste een honderdste (1/100e) gedeelte van —
het geplaatste kapitaal, hebben het recht schriftelijk en onder
nauwkeurige opgave van de to behandelen onderwerpen aan de directie -
te verzoeken een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te—
roepen.

Indien de directie niet binnen twintig (20) dagen tot oproeping is
overgegaan zodanig dat de vergadering binnen vier (4) weken na het —
verzoek kan worden gehouden, kunnen de verzoekers op hun verzoek—
door de voorzieningenrechtervan de rechtbank worden gemachtigd tot —
de bijeenroepingvan de algemene vergadering van aandeelhouders. —

Artikel 24. Oproeping. Agenda.
1. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door de directie —

schriftelijk bijeengeroepen.
2. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste (8e) dag voor die van

cle vergadering.

3. Bij de oproeping worden de to behandelen onderwerpen vermeld
alsmede de plaats en het tijdstip van de vergadering. Onderwerpen die —
niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen Hader worden aangekondigd —
met inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten.

4. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een -
of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een —
honderdste (1/100e) gedeelte van het geplaatste kapitaal
vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde —
wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op
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de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits
geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. —
Voor de toepassingvan dit lid worden met de houders van aandelen
gelijl<gesteld de vergadergerechtigden.

5. De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in ar#ik~i 32 !id 1.
Artike! 25, Besluit~r~rrnlr~g §ng~v~9 ears ~~~reken bid rapro~ping. —

Omtrert r~nderw2r~en waa ,pan de b~ha~naeling Hier bij de ~proe~ing;s—
a~n~ek~ncli~~ :-net ir;a~~?t,e;-nin~ ~J~n cie voc=' o~r~e~ir=,;~stel.ci,^. ierr^iJn,
kan Hier weitig :,vorcl~n beslo#2r, i2nzij a,le verg~derger~i'ntigcl2n e. m~e -
?P~p~^ In~2~ 2!T'1 C1, C~~- tat ':3 ~5'fUf;`VO!('(l ilo v`J~f"~!2 OII Ci?(~,~JEYpPR —

~laatsvindt en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de —
gelegenheid zijn gesteld om advies uii to brengen.

2. Indien de oproeping niet binnen de in artikel 24 lid 2 genoemde termijn is
gedaan of indien de oproeping niet heeft plaatsgehad, kunnen Been
wettige besiuiten worden genomen, tenzij alle vergadergerechtigden —
ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de
directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn —
gesteld om advies uit to brengen.

Artikel 26. Plaats van de vergaderingen.
1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de

gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft. —
2. Een algemene vergadering van aandeelhouders kan elders dan in lid 1—

genoemd worden gehouden, mits alle vergadergerechtigden hebben —
ingestemd met de plaats van de vergadering en de directeuren
voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om —
advies uit to brengen.

Artikei 27. Voorzitterschap.
De algemene vergadering van aandeelhouders voorziet zelf in haar
voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen —
door een directeur of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter
vergadering aanwezige persoon. —

Artikel 28. iVotulen. Aante'keningen.
1. Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aandeelhouders —

worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter
wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en
de secretaris en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
De voorzitter of degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat
van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt -
opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter mede-
ondertekend.

3. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien de
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directie niet ter vergadering is vertegenwoordigd wordt door of namens —
de voorzittervan de vergadering een afschrift van de genomen besluiten
zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie verstrekt. De
aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de -
aandeelhcuders e~ ar,dz~ en aan wie het v2rgader~ ec~° toekcm~. ,^,an
ieder Sian hey vvordt desgevraagd een a#schrift ofi ulttreksel van dpze —
aantekeningen vversfr~kt teoen den hoc~gste d~ 3<os~prijs,

~, leder•~ veraate~rger2ch~igc!e is ~e~✓o2~C tie algernen~ ver~ad~rirg vary
32;?L~:~p~rl r~~ry_?~5 ~'.J tQ 'IV~J fi2~, il~2riii ~3 ~~. ̀ •/t~00I'CI i=L"I4 C'ran nn —',100" Z+J~?i

hem het stemrecht toekomt —het stemrecht uit to oefenen.
2. Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering doen

vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.
3. De directie kan bepalen dat het in lid 1 bedoelde vergaderrecht, in

persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, kan worden uitgeoefend door—
middelvan een elektronisch communicatiemiddel. Daartoe is vereist dat—
een vergadergerechtigde uia het elektronisch communicatiemiddel kan —
worden geidentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de
verhandelingen ter vergadering, kan deelnemen aan de beraadslaging en,
voor zover hem het stemrecht toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. —
De directie kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch -
communicatiemiddel, Welke voorwaarden bij de oproeping bekend
gemaakt worden.

4. ledere directeur heeft het recht om de algemene vergadering van
aandee~houders bij to wonen. De directeuren hebben als zodanig daarin —
een raadgevende stem.

5. Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde —
personen besiist de aigemene vergadering.

Artikel 30. Besluitvorming.
1. Elk aandeel geeft recht op een stem.

Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht —
aangemerkt.

2. Voor zover bij de wet of deze statuten geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden alle besluiten genomen met volstrekte—
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen bij een verkiezing van personen, kiest het lot. —
Bij staking van stemmen bij een andere stemming, is het voorstel
verworpen.

4. De directie kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene—
vergadering van aandeelhouders via een elektronisch
communicatiemiddel worden uitgebracht, gelijkworden gesteld met-
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stemmen die ter vergadering worden uitgebracht. De directie step de —
termijn vast waarbinnen de stemmen op de in de vorige volzin bepaalde -
wijze kunnen worden uitgebracht, Welke termijn niet eerder kan
aanvangen dan op de dertigste dag voar die van de vergadering.
~~2i i2i ve rgad2rlil~ i,litge5~irOiC2ll GOi ~2c^~ Vc~ii ~2 V005Zi i~2Y OfTi~YEYI,". C~E —
uittslagvan een stemming is beslissend. Heizelfde ge9dt voor de inho~,d —
v~n een genr~men beslUit ,~o~r z~ver gestemd ~niercl over ee:~ Hier _-
SCf?i i§t2~1f ~< V~>Y,~Pi~5C1 li fJOfJL2 ~. ~`d~~'J(C~'. ~C~l i.aY' Of2i7?iC!C.12~i3f?:~ !':~ ~l2'C —.---

~i~S~i 2~4C'i"i V0?l C~ds OOY'i~82~ d^c X4.115('121 ~'~'22t'1161?? D2~1N35i', ~11 V;tl C~i 82i: --......

1'l i.'-'.U`a'J.t'. ~L~t`l ffli(1b (JI~aS 'J1/~rl V'122~ MI ~'sf:2E?"~r`rh ajU ~i,or ~ar~~~~o'~jo~—,

stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk-
of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit veriangt. —
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorsoronkeliike stemming.

6. Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een
dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de vennootschap of een -
dochtermaatschappij de certificates houdt, kan in de algemene
vergadering van aandeelhouders gees stem worden uitgebracht.
Pandhouders van aandelen die aan de vennootschap of een
dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van het stemrecht—
uitgesloten, indien het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan -
de vennootschap ofdie dochtermaatschappij toebehoorde. De
vennootschap of een dochtermaatschappij kan gees stem uitbrengen —
voor een aandeel waarop zij een pandrecht of een recht van
vruchtgebruik heeft.

Artikel 31. Besluitvorming buiten vergadering. Aantekeningen.
1. Besluitvorming van aandeelhouders en andere vergadergerechtigden aan

wie het stemrecht toekomt kan op andere wijze dan in een vergadering—
geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van -
besluitvorming hebben ingestemd. instemming met de wijze van
besluitvorming kan tangs elektronische weg plaatsvinden.

2. In geval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen —
schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de
stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van -
de wijze waarop ieder van de aandeelhouders en andere
vergadergerechtigden aan wie het stemrecht toekomt heeft gestemd —
schriftelijk is vastgelegd.

De directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de
gelegenheid gesteld om over het voorstel advies uit to brengen.

3. De directie houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. leder van
de aandeelhouders is verplicht er voor zorg to dragen dat de conform lid -
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1 genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de
directie worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de —
vennootschapter inzage van de aandeelhouders en overige
~iergadergerechtigden. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een
c3~SCili i~ O; U1'kiY2~C52i Veil C~2Z2 dd~t2iCE'Yll~~g^c (1 V2CStii 2~~ ~2~2Y1 :2 i1 rOCs5t2

CSC' ~COSC~3iiJ5.

.~. fa3~Q Oft Y'Q2~ltl~Ci?'vFJ07' CAP_ ~~~f31Yl C'"fl8 V2f~~3 f~2ri11~P_Il V3?~9 ~uYl C~@n~(?0=a ~12f~ "_...

en alie mededelingen aan vergadergerechtigden geschieden schriftelijk—
aan de adressen volgens het register van aandeelhouders.
Indien een vergadergerechtigde daarmee instemt, kan de oproeping ook-
geschieden door een Tangs elektronische weg toegezonden leesbaar en —
reproduceerbaar bericht aan het (elektronische) adres dat door de
vergadergerechtigde voor dit doel aan de vennootschap bekend is
gemaakt.

2. Mededelingen aan de directie of aan de persoon bedoeld in artikel 18—
geschieden schriftelijk aan het adres van de vennootschap, dan wel aan —

het (elektronische) adres dat voor dit doel bekend is gemaakt.
HOOFDSTUK XI.

Statutenwijziging en ontbinding. Vereffening.
Artikel 33. Statutenwijziging en ontbinding.

De algemene vergadering is bevoegd deze statuten to wijzigen dan wel de —
vennootschapto ontbinden. Wanneer aan de algemene vergadering een
voorstel tot statutenwijziging oftot ontbindingvan de vennootschap wordt —
gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering van -
aandeelhouders worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging-
betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen —
wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter—
inzage worden gelegd voor de vergadergerechtigden tot de afloop van de —
vergadering.

Artikel 34. Vereffening.

1. in geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de—
algemene vergadering zijn de directeuren belast met de vereffening van -
de zaken van de vennootschap.

2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor—
zover mogelijk van kracht.

Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt —
overgedragen aan de aandeelhouders Haar evenredigheid van de-

verplichte stortingen op het nominate bedrag van ieders aandelen.
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Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artike9 35. Overgangsbepaling.

Het eerste boekjaar van tie vennootschap eindigt op eenendertig december—
tvveeiuizend vijftien. Dit ~rtike; V2f~i2ST ZiJtl ~V2fklil~ 2il '~i2i ~ia~i ii cl li2iivv}^~ 1/aii
het eerste aoekjaar.

~lca~~er~Clarna~~?,.

~r: si~ar:te ~eef~ c!e ~~omcarar re ~,rerkia~rd; _.----—.
_~, f32' 06~ "„ia OI~(I C'ti ̀ .I?',~ ff2Nl2l''.S iC' s(apl~:cl~~ 17201; -_12~~ y?Ji`cn1ld~; ii~.a illZ~i"i^:

In het geplaatste kapitaai neemt de oprichter, PPF Group N.V., deel voor -
vijfenveertigduizend (45.000) aandelen, genummerd 1 tot en met 45.000,
op Welke aandelen het nominate bedrag zal worden gestort indien en
zodra de vennootschao het nominate bedrag van de aandelen, of een —
deel daarvan, zal hebben opgevraagd.
Indien en voor zover een hoger bedrag zal worden gestort op de aandelen
boven het bedragvan vijfenveertigduizend euro (EUR 45.000,--) zal dit—
worden beschouwd als agio en zal dit in de boeken van de vennootschap -
worden toegevoegd aan de agioreserve;

b. voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd:
Paulus Aloysius de Reijke, geboren to Amsterdam op acht september-
negentienhonderd negenenvijftig;

Rudolf Bosveld, geboren to Rheden op achtentwintig december
negentienhonderd achtenvijftig;

Lubomir Kral, geboren to Pisek, Tsjechie, op twee december
negentienhonderd tweeenzeventig;

Kate~ina liraskova, geboren to Praag, Tsjechie, op vijftien januari
negentienhonderd vierenzeventig; en

Jan Cornelis Jansen, geboren to Driebergen-Rijsenburg op zeventien -
oktober negentienhonderd tweeenzeventig.

Volmacht.

Van de voimacht aan de comparanYe blijkt uit een (1) onderhandse akte van —
volmacht, die aan deze akte wordt gehecht.
Slot.

De comparante is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden to Rotterdam op de datum die in het
hoofd van deze akte is vermeld.

Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van deze akte zakelijk aan
de comparante opgegeven en toegelicht, en is de comparante gewezen op de -
gevolgen die voor partijen uit de inhoud van de akte voortvloeien. Zij heeft—
daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis to hebben genomen,
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daarmee in to stemmen en op volledige voorlezing daarvan Been prijs to
stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparante
en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening)

rf-

/,.''~,. Corti,,~s
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,~~' ~ . ~^

r" 4 ~':l s ~ ~{'
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INCORPORATION OF A PRIVATE COMPANY

("PPF Financial Holdings B.V."J

On this day, the thirteenth day of November two thousand and fourteen,
appeared before me, Constantinus Jacobus Maria Commissaris, civil law
notary, officiating in Rotterdam:

Inge van Sliedregt, employee at the offices of Ploum Lodder Princen, lawyers
and civil law notaries, with address at: Biaak 28, 3011 TA Rotterdam, the
Netherlands, born in Rotterdam, the Netherlands, on the tenth day of
October nineteen hundred and seventy-three, acting as attorney authorised in
writing of the limited liability company ("naamloze vennootschap"): PPF
Group N.V., with official seat in Amsterdam and address at: Strawinskylaan
933, Tower B Level 9, 1077 XX Amsterdam, registered with the Dutch Trade
Register under number 33264887.

The person appearing, acting in her aforementioned capacity, declared that
PPF Group N.V. hereby incorporates a private company with limited liability
with the following articles of association:



CHAPTER I.

Definitions.

Article 1.

In these articles of association, the following expressions shall have the
ollowing meanings:

a. the general meeting: the body of the company formed by shareholders;
h_ fhe gene-al rnee[ing ai shar~holcl~rs: the ~ee~ting o >hareholders;
t'. (iiu~f;Yl „; rje„?3t5: ': i'?? 1'E~~1' 't0; ~a ['f':2('!t 42 (Oil Of YJ`j .'"i ~tlXY :~~~.!'I_i?-JC~'c'C~ i(I

1N1'I'~li"': ~~ ~i£12i?i~ ~~'i t' ~21i2 fH! ~'a~~C-'III?F~/ :Jf S}t8 i'E)f1:3~Ci 2}"S e~tl e~ ~'O af~i~i'(85S Si1C~(I

fYlp~l'I'~"lo~

d. persons entitled to attend general meetings: sharehaiders, shareholders
who - due to a life interest or pledge on shares -have no voting rights and
beneficiaries of a life interest and pledgees with voting rights;

e, the annu~i accounts; the annual accounts referred to in article 2:361

Dutch Civil Code;

f. accountant: a registered accountant or other accountant referred to in
article 2:393 Dutch Civil Code, as well as an organisation within which
such accountants practice;

g. in writing: by letter, fax or email or any other electronic means of
communication, provided that the message is readable and reproducible.

CHAPTER II.

Name, seat, objects.

Article 2. Name and seat.

1. The name of the company is:

PPF Financial Holdings B.V.

2. The official seat of the company is in Amsterdam.

Article 3. Objects.

The objects ofthe company are:

a. to incorporate, to participate in any way whatsoever in, to take an
interest in any other way in, to manage and to supervise businesses and
companies;

b. to finance third parties, to provide security in any way or to undertake tine
obligations of third parties;

c. to borrow, to lend and to raise funds, including the issue of bonds,
promissory notes or other securities or evidence of indebtedness as well
as to enter into agreements in connection with the aforementioned,

and finally all activities which are incidental to or which may be conducive to
any of the foregoing.

CHAPTER IIL

Shares. Register.

Article 4. Shares.

.a



1. The share capital of the company consists of one or more shares of one
Euro (EUR 1.--) each.

2. All shares are to be registered shares and are consecutively numbered
from 1 onward. No share certificates shall be issued.

~; #axle ~, ~egls#er ~f >~a~rehc~~ders.

1. The management board shall keep a register ir, which the names and
addresses of all shareholders are r~corcled, sht~~riing 3_he date on +n.~hich
±h~~/ acq~iirad the shares, the ~~~ta of the ael<novvi~dgemeni or
notifirati~n, the inclicaiion of the shires aid kn2 amount pa's~E on 2acn
share. !f a snarehol~er is riot bo:an~i ce a sia~:utory aoligat'son ~r
requirement referred to in article 2:192 paragraph 1 Dutch Civil Code,
that will be registered.

The shareholders' register can also be held electronically.
?. The names and addresses of those who have a right of usufruct ("life

interest") or a pledge on shares shall also be entered in the register,
stating the date on which they acquired the right, the date of
acknowledgement or notification, and also stating which rights attached
to the shares are vested.

3. Each shareholder, each beneficiary of a life interest and each pledgee is
required to give written notice of his address to the company.

4. Finally, there shall also be recorded in the register every release from
liability which has been granted in respect of payments which have not
yet been made on shares.

5. The register shall be kept accurate and up to date.
6. On application of a shareholder, a beneficiary of a life interest or a

pledgee to whom the meeting rights accrue, the management board shall
furnish an extract from the register, free of charge, insofar as it relates to
his rights in a share or certificate of a share. In the event that a life
interest or pledge has been vested on a share, the extract shall state to
whom the voting right and the meeting rights accrue.

7. The management board shall make the register available at the
company's office for inspection by the persons entitled to attend general
meetings. The details of the register with respect to shares not fully paid
in shall be available for inspection by any person; copies of or extracts
from these details shall be provided at a charge not exceeding the costs.

CHAPTER IV.

Issuance of shares. Rights to purchase shares. Own shares.
Article 6. Issuance of shares. Body competent. Notarial deed.
1. The issuance of shares or the granting of rights to purchase shares may

only be effected pursuant to a resolution ofthe general meeting, insofar



as the general meeting has not designated another body of the company
in this respect.

Z. The issuance of a share shall furthermore require a deed drawn up for
that purpose in the presence of a civil law notary registered in the
N2theriands to wyich those involved are party.

Ar~ic9e 7, ~onditic~ns ~f ~ss~aanc~, §dig9~ts ~f pre-emptian,
1, A res~lu~ion fort'ne issEaance of shares shall stipu!a~te the issuance prig

<,nci turche~ cnnJi~_ions of issL;anc~.

2. ~.J;oon issuance of shires, e~c1~ sharehcici~r s`r~ali i~a~ie a rig~;g of pre-
~mptior; in ~r~opgrtion to t;~a aggregate nominal aanou~~: of h s shires,
subject to the limitations set by law.

3. Prior to each single issuance the right of pre-emption may be limited or
excluded by the body of the company competent to issue.

4. The provisions of paragraph 1 to up and including 3 cooly accordingly to
the granting of rights to purchase shares.

Article 8. Payment for shares.

1. The entire nominal amount must be paid up on the issuance of every
share. It may be stipulated that the nominal amount or a part thereof
shall first have to be paid after expiry of a certain period of time or after
the company shall have requested it.

2. Payment for shares must be made in cash insofar as no other form of
payment has been agreed. Payment in a currency other than that in
which the nominal value is denominated is permitted.

Article 9. Own shares.

1. When issuing shares, the company shall not be entitled to subscribe for
its own shares.

2. The company may, except in the event that no valuable consideration is
given, not acquire fully paid in shares in its own capital or depository
receipts thereof, provided that:

a. its equity, minus the purchase price, is less than the reserves which
must be maintained pursuant to the law or the articles of association;

b. the management board knows or reasonably should foresee that the
company will not be able to continue paying its underwriting debts
after the acquisition.

3. Acquisition of shares or depositary receipts thereof in violation of the
reserves referred to in paragraph 2 sub a is null and void. The members of
the management board are severally liable to the seller who suffered
damage by the nullity in good faith.

4. Acquisition of its own shares is not permitted if and in so far - as a result
of such acquisition -not at least one share is held by a person other than
the company or a subsidiary.



5. The disposal of shares or depository receipts thereof held by the
company shall be effected pursuant to a resolution of the general
meeting, insofar as the general meeting has not designated another body
of the company in this respect. The resolution to dispose of such shares
or depos;tory ~il2i EOt 5~iclii a~50 Stipuldi2 ~~12 COilt~iiti0il5 Of ~iic x~iS,i~vSdi.

5. No ~ioiing rights may/ be exercised in the general meeting for ar,y snare
h~l~{ by Zhz eom~~~y ~r any o~~ ifis ~ubsid~~ri2s, nor in r?s~e~~ ~f an)~ s~ar2
Oi ?A1niCi`l f~l~ rCIT~<: it ̀.t Oi 1i3~;! Off` Its ~Ui~Si~i~fiC'S ~O~dS G~'c'C~SI~COi"y f2Cci~i:5.

,~r~~ele ~t~, ~ed~ac#pan ~t capital,
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law, resolve to reduce the issued share capital by withdrawing shares or
by reducing the value of the shares by amendment of the articles of
association. In that resolution, the shares to which the resolution relates
must be designated and the implementation of the resolution must be
regulated.

2. The convocation of the general meeting of shareholders which mentions
a proposal for a resolution as mentioned in this article, stipulates the
purpose of the reduction of capital and the manner of execution thereof.

3. To a resolution to reduce the issued share capital with repayment on the
shares, the paragraphs 2 up to and including 4 of article 21 are applicable.

CHAPTER V.

Transfer of shares. Limited rights. Depository receipts.
Article 11. Transfer of shares. Shareholders' rights.

Life interest ("Vruchtgebruik"). Pledge ~"PandrechY'). Depository receipts.
1. The transfer of a share or the transfer of a restricted right thereon shall

require a deed drawn up for that purpose in the presence of a civil law
notary registered in the Netherlands to which those involved are party.

2. Unless the company itself is party to the legal act, the rights attached to
the share can only be exercised after the company has acknowledged said
legal act or said deed has been served on it in accordance with the
relevant provisions of the law.

3. A life interest or a pledge can be vested on the shares.
On the creation of a life interest or a pledge in respect of a share, the
voting rights may, subject to the provisions of the law, be granted to the
beneficiary of the life interest or to the pledgee.
A shareholder without the right to vote, and a beneficiary of a life interest
or pledgee with the right to vote, has got meeting rights.

4. Depository receipts of shares in the share capital of the company can be
issued. No meeting rights shall be granted to depository receipts.

CHAPTER VI.

Article 12. No share transfer restrictions.



The transfer of shares is not restricted as referred to in article 2:195 Dutch

Civil Code.

CHAPTER VI3.

Niacaager~rent.

Article 1~0 ~ia~agern~nt b~~r~.

The management of the company shawl be constituted b~~ a management
~Odr+.~ CQIISI~'in~ Q~ Q!i~ n~- mnfa z-;i2!~f?~02rS.

;fir+i+~~? ~~. ~~~,~ ~;~r~a~~C, ~~3sx~~~sic~~; ~~~ disrr3 .spa :
7.. The gen2rai me2tir~a she41 a~~nint ire mem~ar> er the ~r.an~gemen;

2. A member of the management board may at any #ime be suspended or
dismissed by the general meeting.

3. Any suspension may be extended one or more times, but may not last
longer than #hree months in the aggregate. If a#the end of #hat period no
decision has been taken on termination of the suspension, or on
dismissal, the suspension shall cease.

4. The general meeting shall determine the remuneration and further

conditions of employment for each member of the management board.

Article 15. Duties of the management board. Decision-making process.
Conflict of interest. Rules of procedure.

1. Subject to the restrictions imposed by these articles of association, the
management board shall be entrusted with the management of the
company.

2. in the performance of its task, the management board focuses itself on
the interests of the company and its connected enterprise.

3. The management board shall meet whenever a member of the
management board so requires. The management board shall adopt its
resolutions by an absolute majority of votes cast. In a tie vote, the general
meeting shall decide.

4. A member of the management board shall not take part in the
deliberation and decision-making of the management board if he
personally has a direct or indirect conflict of interest that contradicts the
interests referred to in paragraph 2. When no administrative decision can
betaken, the decision will betaken by the general meeting.

5. The management board may lay down rules regarding its internal

proceedings. In this context, the management board may also determine
the division of their duties among themselves. The general meeting may
stipulate that such rules shall be subject to its approval.

6. The management board may also adopt resolutions without holding a

meeting, provided that all members of the management board entitled to
vote have consented to this manner of adopting resolutions.



Consent to the manner ofdecision-making may take place by electronic
means of communication.

In the case of resolutions without holding a meeting, votes are cast in
writing. The r2quir2ment of a written vote is also met if the resol~~tion has
.been recorder i;-~ writing or eiecironically, sta~tingihe manner in v~~hich
each of the members o`the management board voted. The vo~es ma~~
a 750 'J~ dcl:;'` yJy, ~.~CT'O~fi~ ?7?^caI?> ~r C~i'nm{ir;IC~';'10!1.
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assembly of'the members in person at a formal meeting ar by conference
tali, video conference or by any other means of communication, provided
that all members of the management board participating in such meeting

are able tr, r~gmm~anir~te with each othar s~multaneoiasly. Participation in
a meeting held in any ofthe above ways shall constitute presence at such
meeting.

Article 16. Representation.

1. The management board shall be authorised to represent the company.
Each member of the management board is also authorised to solely

represent the company.

2. The management board may appoint staff members with general or
limited power to represent the company. Each of these staff members
shall be able to represent the company with due observance of any

restrictions imposed on him. The management board shall determine
their titles.

3. If all shares in the company's share capital are held by one shareholder,
Iegal acts with such shareholder shall, if such shareholder also represents
the company, be laid down in writing.

The foregoing equally applies to a joint owner in a matrimonial

community of property or a community of registered partnership
comprising shares but does not apply to legal acts that under the
conditions stipulated are in the company's normal course of business.

Article 17. Approval of decisions of the management board.
1. The general meeting is entitled to require resolutions ofthe management

board to be subject to its approval. These resolutions shall be clearly

specified and notified to the management board in writing.
2. The lack of approval referred to in this article does not affect the

authority of the management board or its members to represent the

company.

Article 18. Absence or prevention.



If a member of the management board is absent or prevented from
performing his duties, the remaining members or member of the
management board shall be temporarily entrusted with the entire
management of the company. IF all members of the managemene board, or
~~12 ~OiE member o,`t~~e ma~'~aaernent ooarJ, dt'2 d~JSE(ti G!' 7I'2~~i C'fltEO ~fOffl
perFormi~g their duties, the management ofi the company shall be temporarily
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the only member of the management board, the person designated or to be
designated by the general meeting shall temporarily be in charge of the
management.
In the case of vacancy of al! members of the management hr~~rd or the sole
member of the management board, the person as meant in the previous
sentence shall as soon as possible take the necessary measures to make a
definitive arrangement.

The term vacancy shall mean:

(i) suspension;

(ii) illness;

(iii) inaccessibility,

in the events referred to under sub (ii) and (iii) without the possibility of
contact for a period of five (5) days between the member of the management
board and the company, unless the general meeting, where applicable, sets a
different term.

CHAPTER VIII.

Annual accounts. Profits.

Article 19. Financial year. Drawing up of the annual accounts. Accountant.
1. The financial year of the company shall be the calendar year.
2. Annually, not later than five months after the end of the financial year,

unless by reason of special circumstances this term is extended by the
general meeting by not more than six months, the management board
shall draw up annual accounts.

3. The management board shall deposit the annual accounts for inspection
by the shareholders at the office of the company within the period
referred to in paragraph 2. Within this period the management board
shall also deposit the annual report for inspection by the shareholders.

4. The annual accounts shall be signed by all members of the management
board; if the signature of one or more of them is lacking, this shall be
stated and reasons given.



5. The company may, and if the law so requires shall, appoint an accountant
to audit the annual accounts.

Article 20, Adoption. filing and Publication.

1. The company shall ensure that the annual acco~ints, the annual report
2 ~1 U' ii12 Ii1rGi fil~ii0i ~ i0 ~U2 2t C~2~ ~'/ Vli*t.U2 O~ i~i2 ~clW dr2 i ~EiC~ di iiS office
as from the day or. which the annual meting is convened. Share'r.olders
ln~ OT'.~a~ ~PI'S~JPS 2'?titlaC~ i.~ c~'i?n~{ ~ap~r?~ ~?1~~TinQS m~~/ i?1~~2Ct #Nta

=:i t'ii". LIT 2(iLS 2?: fr; ~l: ~It1CL-` u'1:;~ tJ~~':11~ ~ C:)l~`j 'I:il~r20T, Y."E'n Of C~~r~2.

~~. The ~en9ra me~[ing shall adops th? ~n~ua3 ~c~ou=iis.
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company, signing of the annual accounts by all members of the
management board also serves as adoption of the annual accounts as
referred to in paragraph 2 ofthis article, provided that all persons entitled
#o attend general meetings have been given the onnortunity to take note
of the drafted annual accounts and have agreed to this manner of
adoption. Consent to the manner of adoption may take place by
electronic means of communication.

Adoption ofthe annual accounts in this manner also discharges the
members of the management board.

4. The company shall publish the annual accounts within eight days
following the adoption thereof subject to statutory exemptions, if
applicable.

5. The provisions of these articles of association regarding the annual report
and the information to be added by virtue of the law shall not apply if
article 2:403 Dutch Civil Code applies to the company. The provisions of
these articles of association regarding the annual report shall not apply
either if article 2:391 Dutch Civil Code does not apply to the company.

Article 21. Profits. Distribution.

1. The general meeting is authorised to appropriate the profits that follow
from the adoption of the annual accounts or to determine how a deficit
will be accounted for, as well as to resolve upon distributions, provided
that the company's equity exceeds the 4o2ai amount of the reserves to be
maintained pursuant to the law or the articles of association.

2. A distribution resolution has no consequences if the management board
has not given its approval. The management board shall only withhold its
approval if it knows or should reasonably foresee that following the
distribution, the company cannot continue to pay its debts due.
If the company cannot continue to pay its immediately payable debts
after a distribution, the members of the management board who knew
this or reasonably ought to have foreseen this that at the time of the
distribution shall be severally liable towards the company for the deficit



resulting from the distribution, plus the statutory interest from the day of

the distribution.

Article 2:248 paragraph 5 Dutch Civil Code applies accordingly.

A member o. the management board who proves that he or she is no# to
Marne for the disiriouiion z-nade by the company and that he or she nas

not been negligent in 'taking measure; to uvard o¢f fhe conseq~~ences is
n^,t ec~in~.

,~'i ;7 C'i'S{31-3 '~iV~4 i@C27V~"I ̀~~~i? i,~?S~~'I~J 11 El0 ('; NJfilllB ~fl ~' ~<i?2N1 'J?" i~~SDt1 c1.ZJ1'~

o~3g~t to have fo, esee.n that'rhe r~„~a~n~ ~.,vo~uld oe unab;~ a7~t~rthe

dis~ri~u~tion to c~ntirue vo pay its- ir~meclia~eiy ~a~/male u~es~ts ~s rer~uir~ec!
to pay the deficit resulting from the distribution, each of them up to the
amount or the value of the distribution received by him, plus the
statutory interest from the day of the distribution.
~f the members of the management board have paid the claim pursuant
to the first sentence, the payment referred to in the previous sentence is
made to the members of the management board pro rata to the part that

has been paid by each of the members of the management board. The
debtor does not have the right of set-off in respect of a debt on the
grounds of the first or fourth sentence.

4. For the purposes of paragraph 3, a person who determined or co-

determinedthe company's policy is put on a par with a member of the
management board as if he were a member of the management board.
The claim cannot be filed against the administrator appointed by the
court.

5. Shares which the company holds in its own share capital shall not be
taken into account for the purpose of determining how the amount to be
distributed on shares is to be divided, unless such shares are subject to a
right of usufruct or a right of pledge in favour of a third party.

6. In calculating the amount that will be paid on each share, only the
amount of the obligatory payments on the nominal value of the shares is
taken into account. It is possible to depart from the provision of the
previous sentence with the approval of all shareholders.

7. A claim of a shareholder for payment of dividend shall be paid into the
company after five years have elapsed.

CHAPTER IX.

General meetings.

Article 22. Annual meeting of shareholders.

1. During each financial year, at least one general meeting of shareholders

must be held or at least once a resolution must be adopted without

holding a meeting in accordance with article 31, unless the matters

referred to in paragraph 2 letters a through d have been decided upon in

io



accordance with article 20 paragraph 3 and provided that no matters

referred to in paragraph 2 letters e through g have to be decided upon.

2. The agenda for that meeting shall contain inter alia the following points

for discussion:

a. the ann~ial report (i~ ~r~icJe 2:391 Dutcn iivil Code applies to the

company);

~. adoption of Che a,in~:ai acceun*s,

.,. ;~ Sihcl,"o^ O?" ̀t i?~ !"`i~iT1~2r~ of ~r2 ;il~('~~~i'(??tl~ CJ<''f~ 0= iii C'i~
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pa; agrap" 3 is ap~lic~bie;

d. appropriation of the profits or determination low a deficit will be

accounted;

e. filling of any vacancies;

f. designation of the person referred to in article 18;

g. other proposals brought up for discussion by the management board

or by shareholders and other persons entitled to attend general

meetings representing in the aggregate at least one hundredth

(1/100e) of the issued share capital, and announced with due

observance of article 24.

3. The sub a, b and c mentioned items referred to above need not to be

included in such agenda if the annual accounts are adopted in the manner

provided for in article 20 paragraph 3.

Article 23.Other general meetings of shareholders.

1. Other general meetings of shareholders shall be held as often as the

management board deems such necessary.

2. Shareholders and other persons entitled to attend general meetings,

representing in the aggregate at least one hundredth (1/100e) of the

issued share capital, may request in writing accurately stating the subjects

to be addressed the management board to convene a general meeting of

shareholders.

If the management board has not convened a meeting within twenty (20)

days in such a manner that the meeting can be held within four weeks

after the request, the requesters can be authorised at their request by

the preliminary relief judge of the court to convene the general meeting

of shareholders.

Article 24. Convocation. Agenda.

1. General meetings of shareholders shall be convened in writing by the

management board.

2. The convocation shall take place no later than on the eighth (8e) day prior

to the date of the meeting.

ii



3. The notice of convocation shall specify the subjects to be discussed as
well as the date and time of the meeting. Subjects which were not
specified in the notice of convocation may be announced at a later date,
with due observance of the provisions of this article.

4. Nihon one o~ more shareholders or ueposii~ry receipt holders ~Nho solely
or jointly represent nod less than one hundredth {1/100e) or` the issued
ra isc~! ;~a~; rr~ o ~ i i i ~~~ e .~~ci st d i_ ~~rit'n~ ~#~<.~ a ,;,after be consider~ci, tn;s shall.
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conflicting interest of the company.
For the purposes ofithis paragraph, shareholders are put on a par with
other persons entitled to attend general meetings

5, COn~lOcdtiC~n shall be m?~e in the manner stated in arkic!e 32 paragraph 1.
Article 25. Decision-making in case of deficiencies in convocation.
1. With respect to subjects which have not been included in the notice of

convocation in compliance with said period for convocation, no valid
resolutions may be adopted, unless all persons entitled to attend general
meetings have consented that the decision-making with respect to these
subjects will take place and the members of the management board have
been given the opportunity to advise prior to the adoption of the
resolution.

2. If the convocation is not made within the time limit referred to in article
24 paragraph 2 or if the convocation has not taken place, no valid
resolutions may be adopted, unless all persons entitled to attend general
meetings have consented that the decision-making will take place and the
members of the management board have been given the opportunityto
advise prior to the adoption of the resolution.

Article 26. Place of meetings.
1. The general meetings of shareholders shall be held in the municipality in

which the company has its official seat according to these articles of
association.

2. A general meeting of shareholders maybe held elsewhere than
mentioned in paragraph 1, provided that all persons entitled to attend
general meetings have consented with the place of the meeting and the
members of the management board have been given the opportunityto
advise prior to the adoption of the resolution.

Article 27. Chairman.

The general meeting of shareholders shall itself appoint its chairman. Until
that moment, a member of the management board shall act as chairman and

iz



in the absence of such a member, the eldest person present at the meeting
shall act as chairman.

Article 28. Minutes. Records.

1. Minutes shall be kept of the proceedings at every general mee#ing of
sharehoiJers by a secretary to be ~lesignatecl by the chairman. Tne
minutes shall be adopted oy the chairman and the secretary and shall be
signed by them. as 2~ai~lerr~ =hereo¢-
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the ~eetlna, i he not~riai min~~t2s sra ~ oe co sigr~e:l by zne chairs^ar.
3. The management board keeps a record of the resolutions made. If the

management board is not represented at a meeting, the chairman of the
meeting shall provide the management board with a transcript of the
resolutions made as soon as possible alter the mee+ing. The records shad!
be deposited at the offices of the company for inspection by the
shareholders and other persons entitled to attend general meetings.
Upon request, each of them shall be provided with a copy or an extract of
such record at not more than the actual costs.

Article 29. Right at meetings. Admittance.

1. Each person entitled to attend general meetings shall be entitled to
attend the general meeting of shareholders, to address the meeting and -
ifthe voting rights accrue to him - to exercise his voting rights.

2. Persons entitled to attend general meetings maybe represented at the
meeting by a proxy authorised in writing.

3. The management board may resolve that the meeting rights as
mentioned in paragraph 1, either in person or by a proxy authorised in
writing, may be exercised by electronic means of communication. To do
so, such person must be identifiable through the electronic means of
communication and be able to directly observe the proceedings at the
meeting, can participate in the deliberations and, as far as he has the
right to vote, may exercise the right to vote.

The management board may attach conditions to the use ofithe
electronic means of communication, which conditions shall be set out in
the convocation notice of the meeting.

4. Each member of the management board has the right to attend the
general meeting of shareholders. The members of the management
board have, as such, the right to give advice in the general meeting of
shareholders.

5. The general meeting shall decide on the admittance of persons other
than those mentioned above in this article.

Article 30. Decision-making.
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1. Each share confers the right to cast one vote.
Abstentions and invalid votes shall not be counted as votes.

2. All resolutions in respect of which no greater majority is required bylaw
or by these articles of association shall be passed by an absolute majority
~f the votes cast.

3. If there is a #ie in ~✓oting at tine zlection of persons, a drawing of lots shall
!7 ~'tC'Yi711^^c 1`',^,~ ISSi; ~. 3~'~~~r2 ,~ a ~Ia iri Vn'. I:l Ot; OL~1 ~t ?^.

~YO.niQanE Sri~l~ 'C:2 !:+.~ii$!!;~2I"`~. ty 1"r^.fEC'':.2G2,

~~, I ~i2 iT1~3T3~2~'S rJ1~ ~: ~1~" ?"(id~'3~~?2i??P.':l~ ~Dn~ C~ ~"~1?~t ~'~2C!~~ f'£l c7* 1/Q'25 C~ISi ,Ti"i0i~

~O ti'32 ~c"f12i:~i fTi22i11i'}~' D'~ 2i2C`!i OYiiC i'71?~l tiS Ol` t",Ot71 i"il i,iiilCa'~10li Sii~l~ Dv a~

valid as those cast at the time of the meeting. The management board
shall specify the period within the voices on the manner provided in the
previous sentence could be cast, which period can commence not earlier
±han on the thirtieth day prior to that of the meeting.

5. The chairman's decision at the meeting on the result of a vote shall be
final and binding. The same shall apply to the contents of an adopted
resolution insofar as the same arises out of an unwritten proposal. If,
however, the correctness of that decision is challenged immediately after
its pronouncement, a new vote shall betaken if either the majority of the
persons present and entitled to vote, or, if the original vote was not taken
by roll call or in writing, any person present and entitled to vote, so
desires. The original vote shall have no Iegal consequences as a result of
the new vote.

6. No vote maybe cast at a general meeting of shareholders with respect to
a share belonging to the company or to a subsidiary thereof or in respect
of a share in respect of which either of them holds the depositary
receipts.

The voting rights of pledgees of shares belonging to the company and its
subsidiaries shall, however, not be excluded if the pledge was vested
before the share became the property of the company or a subsidiary
thereof. Nor the company nor a subsidiary may cast a vote for a share to
which it has a right of a pledge or a right of usufruct.

Article 31. Resolutions outside of meetings. Records.
1. Resolutions of shareholders and other persons entitled to attend general

meetings with voting rights may also be made in another manner than in
a meeting, provided that all persons entitled to attend meetings have
given their approval for that manner ofdecision-making. This approval
may also be given by electronic means of communication.

2. In the case of a resolution outside of meeting, votes are cast in writing.
The requirement of a written vote shall also be met if the resolution,
specifying how each of the shareholders and other persons entitled to

is



attend general meetings with voting rights has cast his vote, has been
recorded in writing.

The members of the management board are given the opportunity to
ad~iise prior to tha decision-making.

r h2 m~nagemeni board shall Keep a record o1` the resolution thus made.
each of the shareholders must procure Yh~t the manag2meni board is
~nformecl in ,Nri~~ing of the resr~luti~~s -node in accor~~nce +~~~ith pay agsa,oh
_ a> >'aOCi r ~ r~,70551bio ~'~a rpr,~t:aS Seal{ ̂ o i.~c'i~~Si~E'~ rl.?; T(?~ ~~f?CE'.> nl' (: i`iC

COC'i:~~f?V i~'_1 fi' 1l1S0c'CriO'l b~~ t~',2 >~'l'~t'2(1!)3C~~"5 7,ri;a pi: it f_'3' p2rSOi1S ̂c i]'EI"i~n C~ `C6

a~tend Qer7erai maetirgs. Upan requesT :.~aeh o`sthe~ shall be ~rovicied
with a copy or an extract of such record at not more than the actual costs.

~HAPTEI2 X.

Convocation and notification.

qP+~cIQ 3~.

1. All convocations of the general meetings of shareholders and all
notifications to persons entitled to attend general meetings shall be made
in writing to their addresses as shown in the register of shareholders.
With the approval of a person entitled to attend meetings, the meeting
can also be convened by readable and reproducible message sent in an
electronic form to the (electronic) address that he has made known to the
company for that purpose.

2. Notifications to the members of the management board or to the person
referred to in article 18 shall be given in writing to the company's address,
or to the (electronic) address provided for this purpose.

CHAPTER XI.

Amendment of the articles of association and dissolution. Liquidation.
Article 33. Amendment of the articles of association and dissolution.
The general meeting is authorised to amend these articles of association or to
dissolve the company. When a proposal to amend the articles of association
or to dissolve the company is to be made to the general meeting, this must be
mentioned in the notification of the general meeting of shareholders, and, as
regards an amendment of the articles of association, a copy of the proposal
including the text of the proposed amendment must at the same time be
deposited and held available at the company's office for inspection by persons
entitled to attend meetings until the end ofthe meeting.
Article 34. Liquidation.

1. In the event of dissolution of the company by virtue of a resolution of the
general meeting, the members of the management board shall be
charged with the liquidation of the business of the company.

2. During liquidation, the provisions of these articles of association shall
remain in force as far as possible.
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3. The balance remaining after payment of debts shall be transferred to the
shareholders in proportion to the compulsory deposits on the nominal
amount of their shareholdings.

4. The liquidation shall furthermore be subject to tha provisions of Title 1,
Sook 2 of the Dutch Civi! Code.

~ar~isl~'~~, T~ans~~ioa~a~ ps~~visS~~ae

The first financal ~-rear of the company s?'?31 er.d on the t^;r ,,~_first day cf
j~='r'-'(?'!(J 2'(iU`.i J'Cj'tO~Se flG lf` i P'1 ? ti~~ li r.? p~ ITt9 , }1S a: 2 S~'H,. c~S,. '~ J

exist ~f er the er~~ of'the firs; financ~a! y?~r,

~irs~1 si~t~rr~~~ts,

finally, the person appearing, acting in her aforementioned capacity,
declared:

a. at the incorporation the issued share capital amounts to forty-five
th~!asar.d Eur~ ;EUR 45,000.--;. !n tl?P ISSIIP~ ~ap~ra~, the !!lCOfpOt'~tOf, PPF
Group N.V., is participating for forty-five thousand (45,000) shares,
numbered 1 up to and including 45,000, on which shares the nominal
amount shall be paid if and when the company has requested this
nominal amount, or a part thereof.

if and to the extent that a higher amount shall be paid on the shares than
the amount offorty-five thousand Euro (EUR 45,000.--), such excess value
shall be regarded as share premium (agio) and the share premium

account of the company shall be credited accordingly;

b. as the first members of the management board of the company are
appointed:

- Paulus Aloysius de Reijke, born in Amsterdam on the eighth day of
September nineteen hundred and fifty-nine; and

- Rudolf Bosveld, born in Rheden on the twenty-eighth day of

December nineteen hundred and fifty-eight;

- Lubomir Kral, born in Pisek, the Czech Republic, on the second day of
December nineteen hundred and seventy-two;

- Katerina Jiraskova, born in Praag, the Czech Republic, on the fifteenth
day of January nineteen hundred and seventy-four; and

- Jan Cornelis Jansen, born in Driebergen-Rijsenburg on the
seventeenth day of October nineteen hundred and seventy-two.

Power of attorney.

The power of attorney to the person appearing is evidenced by one (1) private
instrument, which shall be attached to this deed.

Close.

The person appearing is known to me, civil law notary.

This deed, drawn up to be kept in the civil law notary's custody was executed
in Rotterdam on the date first above written.
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Before reading out, a concise summary of the contents of this deed was given
to the person appearing and an explanation of the consequences thereof for
the parties concerned was given to the person appearing. She then declared
that she had noted the contents of this deed, approved thereof and did not
want a full readi:~g tl7ereo . Tn~r~upon, a~'r~r {irniied reading, this deed was
signer! by the person appearing and by rne; ci~~i! la~n~ notar~~.
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