CERTIFICATE

T, Eiisabeth Stroeve-Hoge, prospective civil law notary (kandidaat-notaris), acting as iegal
substitute (waarnemer) for Manon Anna Justina Cremers, clvii law notary in Amsterdam, the
Netherlands, in such capacity hereinafter referred to as “clvii law notary”, solely relying on
information provided by the Dutch trade register today, and without having conducted any further
investigation, hereby certify as follows:
the articles of association of Atrium Finance Issuer B.V., a private company with

limited iiability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) having its seat
in Amsterdam, the Netheriands, its address at Strawinskylaan 1959, Tower 1, 6f” floor,
1077 XX Amsterdam and registered in the Dutch trade register under number 80192262,
were established by deed of incorporation, executed on 31 August 2020 before me, civil
iaw notary (the “Deed”);
attached to this certificate is a certified copy of the Deed together with an unofficial
Engiish transiation thereof;
in the English translation, efforts have been made to transiate as literaily as possible;
inevitably, differences may occur in translating and 1f so, the Dutch text will prevail.

Signed in Amsterdam, the Netherlands on 3 1 August 2020.
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AKTE VAN OPRICHTING

JVB/60 12213/11789179

ATRIUM FINANCE ISSUER B.V.

31-08-2020
3

Heden, éénendertig augustus tweeduizend twintig,
verscheen voor mij, mr. Elisabeth Stroeve-Hoge, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr.
Manon Anna Justina Cremers, notaris te Amsterdam, in die hoedanigheid hierna te noemen
“notaris”:
mevrouw mr. Sophia Rosalien Baas, per adres Stibbe, Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam,

geboren te Vlagtwedde op negen april negentienhonderd zevenentachtig, te dezen handelend als
schriftelijk gevolmachtigde van:
Atrium Finance Limited, een besloten vennootschap (limited company) opgericht naar het recht

van Cyprus, met adres Griva Digeni & Chrysanthou Mylona 1, Panayides Court, 3030 Limassol,
Cyprus en ingeschreven in het Registrar of Companies Cyprus onder nummer HE 394678
(de “Oprichter”).
Volmacht

.1.

Van de volmacht aan de comparant blijkt uit één (1) onderhandse akte, waarvan (een kopie) aan
deze akte wordt gehecht.
De comparant, handelend als vermeld, verklaarde bij dezen een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid op te richten waarvoor de volgende statuten gelden:
1.

NAAM EN ZETEL

1.1.

De naam van de vennootschap is: Atrium Finance Issuer B.V.

1 .2.

De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam.

2.

DOEL

Het doel van de vennootschap is:
(a)

het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met, het besturen van
vennootschappen en andere ondernemingen;

(b)

het verlenen van adviezen en andere diensten;

(c)

het verkrijgen, exploiteren en/of vervreemden van industriële en intellectuele
eigendomsrechten, alsmede van registergoederen;

(d)

het zichzelf verbinden, het verstrekken van zekerheden en het geven van
garanties voor schulden van rechtspersonen of andere vennootschappen die
met haar in een groep verbonden zijn of voor schulden van derden;

(e)

het inlenen, uitlenen en inzamelen van gelden, inclusief uitgifte van obligaties,
schuldbekentenissen of andere waardepapieren of schuldbewijzen, alsmede
het aangaan van overeenkomsten in verband met deze activiteiten;

(f)

het beleggen van vermogen; en
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(g)

het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn,

alles in de ruimste zin van het woord.
3.

AANDELEN

3.1.

De aandelen luiden op naam en zijn onderscheidend genummerd op een door het bestuur
te bepalen wijze.

3.2.

Het nominale bedrag van elk aandeel is één euro (EUR 1,--).

4.

UITGIFTE VAN AANDELEN, VOORKEURSRECHT

4.1.

Voor de uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen
is een besluit nodig van de algemene vergadering, waarbij de koers waartegen het
aandeel wordt uitgegeven en de verdere voorwaarden van uitgifte worden vastgesteld.
De koers bij uitgifte mag niet lager zijn dan het nominale bedrag van het aandeel.

4.2.

Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar
evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen.
Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan
werknemers van de vennootschap of van een groepsrnaatschappij. De algemene
vergadering kan, telkens voor een enkele uitgifte, besluiten dat het voorkeursrecht wordt
beperkt of uitgesloten.

4.3.

Bij het nemen van het aandeel moet daarop ten minste het nominale bedrag worden
gestort, tenzij wordt bedongen dat het nominale bedrag of een deel daarvan pas hoeft te
worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben
opgevraagd.

4.4.

Voor de uitgifte van aandelen is vereist een daartoe bestemde akte, verleden ten
overstaan van een notaris die

zijn

standplaats in Nederland heeft.

5.

VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN

5.1.

Op aandelen kan een vruchtgebruik en een pandrecht worden gevestigd.

5.2.

De aandeelhouder heeft het stemrecht op de door hem gehouden aandelen waarop een
vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.

5.3.

In afwijking van artikel 5.2 komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien dit
bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, of nadien schriftelijk tussen de
aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen.
In afwijking van artikel 5.2 komt het stemrecht toe aan de pandhouder indien dit, al dan
niet onder opschortende voorwaarde, bij de vestiging van het pandrecht is bepaald of
nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen.

6.

AANDEELHOUDERSREGISTER

6.1.

Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders
zijn opgenomen, met vermelding van het aantal en de nummers van de door hen

Stibbe

(3)
gehouden aandelen, de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van
de erkenning of betekening, en het op ieder aandeel gestorte bedrag.
In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht
van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum
waarop zij het recht hebben verkregen, en de datum van de erkenning of betekening.
Daarbij wordt vermeld welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen.
6.2.

Een ieder van wie gegevens in het register moeten worden opgenomen, verschaft aan
het bestuur tijdig de in artikel 6. 1 genoemde gegevens en eventuele wijzigingen daarin.
Indien daarbij een elektronisch adres aan het bestuur wordt verschaft, dan wordt dit,
voor zover van toepassing, mede geacht aan de vennootschap te zijn bekend gemaakt
om gebruikt te worden voor het ontvangen van alle kennisgevingen, aankondigingen en
mededelingen, alsmede oproepingen voor een algemene vergadering.

7.

OVERDRACHT AANDELEN, VESTIGING BEPERKTE RECHTEN

7.1.

Een aandeelhouder kan zijn aandelen vrijelijk overdragen.

7.2.

Voor de levering van een aandeel of de vestiging van een beperkt recht daarop is vereist
een akte, verleden ten overstaan van een notaris die zijn standplaats in Nederland heeft,
waarbij de betrokkenen partij

8.

zijn.

VERKRIJGING EIGEN AANDELEN
De vennootschap mag volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan
verkrijgen om niet, onder algemene titel of indien het eigen vermogen verminderd met
de verkrjgingsprjs die de vennootschap moet betalen, groter is dan de reserves die de
vennootschap krachtens de wet moet aanhouden. Het bestuur beslist over de verkrijging.
Ten minste één aandeel wordt door een ander dan de vennootschap of één van haar
dochtermaatschappijen gehouden.

9.

BESTUUR

9.1.

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit één of meer
bestuurders. Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering.

9.2.

Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Voorafgaand aan de benoeming wordt aan de algemene vergadering informatie
verstrekt over de functies die de beoogde bestuurder bekleedt bij andere rechtspersonen.
Het ontbreken van de (juiste) informatie over de beoogde bestuurder tast de
besluitvorming over de benoeming niet aan.

9.3.

Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of
ontslagen.
Een schorsing kan, ook na één of meermalen te zijn verlengd, in totaal niet langer duren
dan drie maanden.

9.4.

De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden
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vastgesteld door de algemene vergadering.
9.5.

-

In geval van belet of ontsteltenis van één of meer bestuurders, berust het bestuur van
de vennootschap bij de overblijvende bestuurders, dan wel bij de enig overgebleven
bestuurder. Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders berust het bestuur van de
vennootschap tijdelijk bij een door de algemene vergadering daartoe aangewezen
persoon.
Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders zonder dat een persoon is aangewezen die
tijdelijk met het bestuur van de vennootschap is belast, of in het geval die persoon niet
in staat is of weigert het bestuur tijdelijk op zich te nemen, zal iedere aandeelhouder het
recht hebben om een algemene vergadering bijeen te roepen met het uitsluitende doel
om een bestuurder te benoemen of een persoon aan te wijzen die in staat en bereid is het

bestuur tijdelijk op zich te nemen.
10.

BESLUITVORMING BESTUUR

10.1.

Iedere bestuurder die deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming heeft het recht
om één stem uit te brengen.
Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid (meer dan de helft) van de uitgebrachte
stemmen. Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

10.2.

Het bestuur kan een intern reglement vaststellen, waarbij in aanvulling op de bepalingen
in deze statuten nadere regels worden gegeven over de wijze van vergaderen en de wijze
van besluitvorming van het bestuur. 1-let bestuur is bevoegd om de bestuurstaken
onderling te verdelen, mits het besluit daartoe wordt genomen in een vergadering waarin
alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijnen deze verdeling schriftelijk wordt
vastgelegd.
Het besluit tot vaststelling of wijziging van het reglement of tot verdeling van de
bestuurstaken behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.

10.3.

Iedere bestuurder kan zich uitsluitend door een medebestuurder, telkens voor een
bepaalde bestuursvergadering, laten vertegenwoordigen.

10.4.

Vergaderingen van het bestuur kunnen ook via telefoon- of videoconferentie
plaatsvinden mits deze vanuit Nederland worden geïnitieerd en iedere deelnemende
bestuurder de beraadslagingen kan horen en hij door de andere bestuurders gehoord kan
worden.

10.5.

Indien alle bestuurders hierover

zijn

geraadpleegd en geen van de bestuurders hiertegen

bezwaar heeft, kan het bestuur ook buiten vergadering besluiten nemen.
10.6.

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het
bestuur over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft
dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden
onderneming. Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige bestuurders.
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Indien alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, dan wordt
het besluit genomen door de algemene vergadering.
1 0.7.

De algemene vergadering kan besluiten dat alle besluiten van het bestuur die zien op
bepaalde, door de algemene vergadering vast te stellen en duidelijk omschreven
rechtshandelingen aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen.
Dit besluit wordt schriftelijk ter kennis van het bestuur gebracht.

10.8.

1-let bestuur moet zich gedragen naar de aanwijzingen die worden gegeven door de
algemene vergadering. Het besluit daartoe dient de aard en de omvang van de
aanwijzingen duidelijk te omschrijven.
Nadat de aanwijzingen schriftelijk ter kennis van het bestuur zijn gebracht, is het bestuur
gehouden deze op te volgen, tenzij de aanwijzingen in strijd zijn met het belang van de
vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

11.

VERTEGENWOORDIGING

11.1.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
Behalve aan het bestuur komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging slechts toe aan
twee gezamenlijk handelende bestuurders.
Bij belet of ontstentenis van een bestuurder is degene die in zijn plaats tijdelijk is belast
met het bestuur eveneens bevoegd tot vertegenwoordiging van de vennootschap
overeenkomstig het in dit artikel bepaalde.

11 .2.

Het bestuur is zonder goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het
verrichten van rechtshandelingen waarbij bijzondere verplichtingen op de vennootschap
worden gelegd in verband met het nemen van aandelen en rechtshandelingen die zien
op inbreng op aandelen anders dan in geld.

12.

ALGEMENE VERGADERING

12.1.

Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden, tenzij in
dat boekjaar ten minste éénmaal door de algemene vergadering een besluit wordt
genomen als bedoeld in artikel 12.13.

12.2.

Onder vergaderrecht wordt in deze statuten verstaan het recht om in persoon of bij
schriftelijk gevolmachtigde een algemene vergadering bij te wonen en daar het woord
te voeren.

Aandeelhouders, en pandhouders met stemrecht en vruchtgebruikers met stemrecht
hebben het vergaderrecht en worden hierna ook aangeduid met vergadergerechtigden.
Houders van certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap hebben geen
vergaderrecht. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft en de pandhouder die geen
stemrecht heeft, hebben geen vergaderrecht.
12.3.

Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waarde vennootschap haar
statutaire zetel heeft.
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Een

algemene

vergadering

kan

ook

elders

worden

gehouden,

indien

alle

vergadergerechtigden met de andere plaats hebben ingestemd en de bestuurders
voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen.
12.4.

Een algemene vergadering wordt niet later dan de achtste dag vôér die van de
vergadering bijeengeroepen door het bestuur of door een bestuurder.
De oproeping geschiedt door oproepingsbrieven of een langs elektronische weg
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan de (elektronische)
adressen van de vergadergerechtigden zoals vermeld in het aandeelhoudersregister.
Over onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met
inachtneming van de termijn bedoeld in de eerste zin van dit artikel 12.4, kan slechts
wettig worden besloten indien alle vergadergerechtigden ermee instemmen dat de
besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt, en de bestuurders voorafgaand aan
de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
Wordt de termijn voor oproeping van een algemene vergadering niet in acht genomen,
dan kunnen alleen wettige besluiten worden genomen indien alle vergadergerechtigden
ermee instemmen dat de besluitvorming toch plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand
aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen.

12.5.

Een vergadergerechtigde kan zich door een schriftelijk daartoe gevolmachtigde doen
vertegenwoordigen voor de uitoefening van zijn rechten betreffende een algemene
vergadering. Aan de eis van schrifteljkheid wordt voldaan indien de volmacht
elektronisch is vastgelegd.

12.6.

Indien het bestuur dit heeft bepaald en dit bij de oproeping is vermeld, is iedere
vergadergerechtigde bevoegd om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door
middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te
nemen, daarin het woord te voeren en indien hij stemrecht heeft, het stemrecht uit te
oefenen, mits de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan
worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter
vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.
1-let bestuur is bevoegd bij reglement verdere voorwaarden te stellen aan het gebruik

van een elektronisch communicatiemiddel. Indien het bestuur van deze bevoegdheid
gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.
12.7.

De oproeping kan vermelden dat stemmen voorafgaand aan, maar niet eerder dan op de
dertigste dag voor die van

de algemene vergadering via een elektronisch

communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht.
De op die manier uitgebrachte stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die tijdens
de algemene vergadering worden uitgebracht.
12.8.

De algemene vergadering voorziet zelf in het voorzitterschap.
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De voorzitter van de vergadering wijst een secretaris aan.
12.9.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
Besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid
(meer dan de helft) van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet een grotere meerderheid
voorschrijft. Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.
Iedere bestuurder heeft in de algemene vergadering een raadgevende stem.

12.10.

De voorzitter van de vergadering besluit omtrent geschillen over stemmen,
sterngerechtigdheid en toegang tot de algemene vergadering, voor zover hierin niet is
voorzien in de wet of de statuten.

12.11.

De voorzitter bepaalt de wijze van stemming in de vergadering, voor zover geen
toepassing is gegeven aan artikel 12.6.

12.12.

Het bestuur houdt aantekening van de besluiten die in de algemene vergadering worden
genomen.
De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de
vergadergerechtigden. Aan iedere vergadergerechtigde die daarom vraagt wordt een
afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

12.13.

Besluitvorming van aandeelhouders kan ook op andere wijze dan in een vergadering
plaatsvinden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming
instemmen. Deze instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden.
De stemmen worden schriftelijk of langs elektronische weg uitgebracht. Hieraan wordt
ook voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop iedere
stemgerechtigde stemt, schriftelijk of elektronisch is vastgelegd.
De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld
om advies uit te brengen.

13.

BOEKJAAR, JAARREKENING, BESTUURS VERSLAG

13.1.

Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

13.2.

Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn
door de algemene vergadering met ten hoogste vijf maanden op grond van bijzondere
omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. Ontbreekt de ondertekening
van een of meer bestuurders, dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding
gemaakt.
Het bestuur maakt binnen voornoemde termijn een bestuursverslag op, tenzij daartoe
voor de vennootschap geen verplichting bestaat op grond van op de vennootschap van
toepassing zijnde wet- en/of regelgeving.

13.3.

Voor zover de vennootschap op grond van de wet daartoe verplicht is, zal door de
algemene vergadering opdracht worden gegeven aan een deskundige of organisatie van
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deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek om de door het
bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en
een verklaring af te leggen.
De algemene vergadering kan ook besluiten om een accountant aan te wijzen indien de
vennootschap geen wettelijke verplichting heeft om haar jaarrekening door een
accountant te laten onderzoeken.
13.4.

De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
In geval alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, geldt
ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet als vaststelling in de

zin

van artikel 2:210 lid 3 Burgerlijk Wetboek.
13.5.

De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening, het
bestuursverslag en de overige in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens
bij het handelsregister, indien en voor zover de wet dit voorschrijft.

14.

WINSTBESTEMMING

14.1.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de
vaststelling van de jaarrekening is bepaald of een gedeelte daarvan, en tot het vaststellen
van uitkeringen.
Het bestuur is, mits na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, tevens
bevoegd te besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen, waaronder begrepen
uitkeringen uit reserves.

14.2.

Indien de vennootschap krachtens de wet reserves moet aanhouden, kan de
vennootschap slechts uitkeringen aan haar aandeelhouders doen voor zover het eigen
vermogen van de vennootschap groter is dan die reserves.

14.3.

De vennootschap kan slechts gevolg geven aan een besluit van de algemene vergadering
tot uitkering nadat het bestuur hieraan goedkeuring heeft verleend.
Het bestuur kan zijn goedkeuring aan een besluit tot uitkering slechts weigeren indien
het weet of redeljkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na die uitkering niet
zal kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

14.4.

Indien de vennootschap een uitkering doet als bedoeld in artikel 14.1, wordt op ieder
aandeel hetzelfde bedrag uitgekeerd, tenzij alle aandeelhouders met betrekking tot een
bepaalde uitkering met een andere verdeling instemmen.

14.5.

Bij de berekening van iedere uitkering tellen aandelen die de vennootschap in haar
kapitaal houdt of waarvan zij de certificaten houdt, niet mee. Op deze aandelen vindt
geen uitkering plaats.

14.6.

De vordering tot uitkering verjaart door verloop van vijfjaren, te rekenen vanaf de dag
volgend op de dag van de goedkeuring van het bestuur voor de uitkering dan wel, indien
de uitkering op een later tijdstip betaalbaar wordt gesteld, vanaf de dag volgend op de
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dag van betaalbaarstelling.

-

15.

STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING

15.1.

De algemene vergadering kan besluiten tot wijziging van de statuten.

15.2.

Indien aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten wordt
gedaan, moet dat bij de oproeping worden vermeld. Een afschrift van het voorstel
waarin de voorgestelde wijziging van de statuten woordelijk is opgenomen, wordt vanaf
de oproeping tot die algemene vergadering tot de afloop van die vergadering ten kantore
van de vennootschap ter inzage gelegd en kosteloos verkrijgbaar gesteld voor alle
vergadergerechtigden.

15.3.

De algemene vergadering kan besluiten tot fusie of splitsing van de vennootschap als
bedoeld in Titel 2.7 Burgerlijk Wetboek, onverminderd de bevoegdheden die door de
wet zijn toegekend aan het bestuur met betrekking tot de besluitvorming ten aanzien
van fusie en splitsing.

16.

ONTBINDING EN VEREFFENING

16.1.

De algemene vergadering kan besluiten tot ontbinding van de vennootschap.

16.2.

De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij de algemene vergadering andere
vereffenaars benoemt. De algemene vergadering kan besluiten een vereffenaar voor zijn
werkzaamheden een beloning toe te kennen.

16.3.

Tijdens de vereffening blijven de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.

16.4.

1-let saldo na vereffening wordt aan aandeelhouders in verhouding tot ieders recht
uitgekeerd.

17.

EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op éénendertig december tweeduizend
twintig.

Dit artikel en het bijbehorende opschrift vervallen na afloop van het eerste boekjaar.

--

Slotverklaringen
Ten slotte verklaarde de comparant:
(a)

Het bestuur bestaat bij oprichting uit drie (3) bestuurders. Voor de eerste maal worden
tot bestuurders van de vennootschap benoemd:
(1)

Liad Barzilai, geboren te Israël op vijfentwintig november negentienhonderd
achtenzeventig

Ryan Alexander Lee, geboren te Londen, Verenigd Koninkrijk, op negentien
augustus negentienhonderd achtenzestig; en
(2)

Molly Katz, geboren te Israël op tweeëntwintig december negentienhonderd
zeventig.

(b)

Bij de oprichting bedraagt het geplaatste kapitaal één euro (EUR 1,--), verdeeld in één

(1) aandeel, a pan vol te storten in geld. Storting in vreemd geld is toegestaan.
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Het aandeel is geplaatst bij de Oprichter.
(c)

Het bij de oprichting geplaatste aandeel is a pan volgestort in geld, zoals blijkt uit de
verklaring van de Oprichter, opgenomen in de volmacht voor het passeren van deze
akte.
De vennootschap aanvaardt de

storting

op het bij de oprichting geplaatste aandeel.

Slotbepaling
Deze akte is heden verleden te Amsterdam.
De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en toegelicht.
De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud van de
akte te hebben kennisgenornen en daarmee in te stemmen.
Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de
verschenen persoon en mij, notaris, om vijftien uur drieëndertig minuten.
(Getekend): S.R. Baas, E. Stroeve-Hoge.

Uitgegeven VOOR AFSCHRIFT door mij,
rnr. EI i sabeth Stroeve-Hoge, kandidaatnotaris, als waarnemer van mr. Manon Anna
Justina Cremers, notaris te Amsterdam.
Amsterdam, 31 augustus 2020.
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DEED OF INCORPORATION

JVB/6012213/1 1789172

ATRIUM FINANCE ISSUER B.V.

3 1-08-2020

(unofficial translation)

Today. the thirty-first of August two thousand and twenty.
appeared before me, Eiisabeth Stroeve-Hoge, prospective clvii law notary (kandidaat-notaris),
acting as legal substitute (waarnemer) for Manon Anna Justina Cremers, clvii law notary in
Amsterdam, in such capacity hereinafter referred to as ‘civil law notary”:
Sophia Rosalien Baas, care of Stibbe. Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam, bom

in

Viagtwedde on the ninth of April nineteen hundred and eighty-seven. acting in this matter as
holder of a written power of attorney of:
Atrium Finance Limited, a limited company, incorporated under the laws of Cyprus. having its
address at Griva Digeni & Chrysanthou Mylona 1. Panayides Court, 3030 Limassoi. Cyprus and
registered in Registrar of Companies Cyprus under number HE 394678 (the ‘Incorporator”).
Power of attorney

.1.

The power of attorney is evidenced by one (1) private deed. which wiil be attached to this deed.
The appearing person. acting in such capacity. deciared to incorporate a private company with
limited iiabiiity (besloten

vennootschap iiet

beperkte aansprakelijkheid), which shali be governed

by the foliowing articles ofassociation:
1.

NAME AND SEAT

1.1

The name of the company is: Atrium Finance Issuer B.V.

1 .2.

The company has its seat in Amsterdam.

2.

OBJECTS
The objects of the company are:
(a)

to participate in, finance, coilaborate ith, and conduct the management of
compan les and other enterprises:

(b)

to provide advice and other services:

(c)

to acquire. use and/or assign industrial and inteiiectual property rights and real

property:
(d)

to commit itself, provide security and grant guarantees for the debts of iegai

entities or other compan ies xvith

ii ich the company is affi i iated or for the

debts of third parties:
(e)

to borrow, iend and raise funds, inciuding the issuance of bonds. promissory
notes or other securities or evidence of indebtedness, and enter into

agreements in connection with these activities
(f)

to invest funds: and

Stibbe

(2)

(g)

to undertake all actions that are deeined to be necessary to the foregoing. or in
furtherance thereof.

all in the widest sense of the words.
3.

SHARES

3.1.

The shares shali be registered and numbered distinctly, as determined by the
management board.

3.2.

The nominal amoiint of each share is one euro (EUR 1).

4.

ISSUE OF SHARES, PRE-EMPTIVE RIGHT

4.1.

The issue of shares. including the granting of rights to subscribe for shares, may only
be effected through a resolution of the general

meeting.

which shali speci’ the price

and other terms and conditions thereof.
The issue price may not be less than the nominal amount of each share.
4.2.

In the event of an issue of shares, each shareholder shall have a pre-ernptive right in
proportion to the aggregate amount of his shares.
A shareholder shall not have a pre-emptive right to shares that are issued to employees
of the company or a group company (groepsmaatschappij). The general meeting may

resolve to limit or exclude the pre-emptive right with respect to a specific issue ofshares.
4.3.

The nominal amount must be paid—up upon issue of the share. unless it is stipulated that
the nominal amount

or a

part thereof shall be paid-up after a certain period or upon

request of the company.
4.4.

The issue of shares requires a notarial deed to that effect. executed before a civil law

notary offic iating

in

the Netherlands.

5.

USUFRUCT AND PLEDGE ON SHARES

5.1.

A right of pledge or a right of usufruct

5.2.

The shareholder shall have the voting rights attached

may

be created

on
to

the shares.

his shares subject to a right of

usufruct or pledge.
5.3.

Contrarv to the provisions of article 5.2. the usufructuary shall have the voting rights if

so provided at the time of granting the usufruct, or at a later time when this is agreed on
in writing between the shareholder and the usufructuaiy.
Contrary to the provisions of article 5.2, the pledgee shall have the voting rights if so
provided upon the creation of the pledge. whether subject to a condition precedent or
not. or at a later time vhen this is agreed on in writing between the shareholder and the
pledgee.
6.

SHAREHOLDERS’ REGISTER

6.1.

The management board shall keep a register recording the names and addresses of all
shareholders, stating the number of shares held by thern, and numbers allocated thereto,
the date on which the shares were acquired, the acknowledgement date of the transfer
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or the date when the transfer as served upon the company, as well as the arnount paid
up on each share.
The register shali also record the names and addresses of the holders of a right of
usufruct or pledge on shares, stating the date on which they acquired such right, the
acknowledgernent date of the acquisition of their right or the date when the acquisition
was served upon the cornpany. The register further records which rights are attached to
the shares they are entitled to.
6.2.

Each person whose data must be recorded in the register, shall timely provide the

management board with the information stated in article 6.1 and advise of any changes
thereof.
1f an electronic address is disciosed to the management board, it is also deemed to be
disciosed to the company for purposes of receiving all notifications. announcements and
staternents as well as convening notices for a general meeting.

7.

TRANSFER OF SHARES, CREATION OF LIMITED RIGHTS

7.1.

A shareholder may freely transfer his shares.

7.2.

The transfer of a share and the creation or assignment of a limited right on a share, can
only be effected by way of a notarial deed, executed before a civil law notary officiating
in the Netherlands. and to which all persons involved are a party.

8.

ACQUISITION OF OWN SHARES
The company may acquire fully paid-up shares or depositary receipts thereof in its own
capital for no consideration. by universal title or if the companys equity, less the
acquisition price, exceeds the sum of the statutory reserves that the company must

maintain. The management board is authorized to resolve to the acquisition.
At least one share in the companys capital must be held by sorneone other than the

companv or one of its subsidiaries.
9.

MANAGEMENT BOARI

9.1.

The company shail have a management board consisting of one or more managing
directors.

The general meeting shail determine the number of managing directors.
9.2.

Managing directors shall be appointed by the general meeting.
Prior to the appointment. the general meeting shail be provided with information
regarding the positions the potential managing director has at other legal entities. The
absence or inaccuracy of such information shail not affect the validity of the resolution
to appoint that person.

9.3.

Managing directors may be suspended or dismissed by the general meeting at any time.
A suspension may not exceed three months in total, inciuding any extensions thereof.

9.4.

The remuneration and other einployment terms and benefits of each managing director
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meeting.

In the event that one or more managing directors is absent or prevented from acting, the
remaining managing directors or the sole remaining managing director shali be charged
with the management of the company. In the event that all managing directors, inciuding
a sole managing director, are absent or prevented from acting. a person to be appointed
for that purpose by the general meeting shall be temporarily entrusted with the

management of the company.
1f there are no managing directors available. and the general meeting has not appointed
a person who is temporarily entrusted with the management of the company. or ifsuch

person is unable or unwilling to perform the management of the company temporarily.
each shareholder shail be authorized to convene a general meeting for the sole purpose
of appointing a managing director. or a person who is illing and able to perform the
management of the company on a temporary basis.
10.

DECISION-MAKING PROCESS OF THE MANAGEMENT BOARD

10.1.

Each managing director participating in the deliberations and decision-making process.

may east one vote.
The management board shall adopt resolutions by an absolute majority (more than half)
of the votes east. Blank votes shall be considered nuil and void.
10.2.

In addition to the provisions of these articles ofassociation. the management board may
adopt internal mies with respect to holding irieetings and regulating its decision-making
process. The management board is authorized to allocate duties among the managing
directors, provided that the resolution to that effect is passed in a meeting in which all

managing directors are present or represented and the allocation is confirmed in writing.
The resolution to adopt or to amend the internal rules. or to allocate the management
board duties. requires the approval of the general meeting.
10.3.

Each managing director may be represented at management board meetings only by
another managing director, duly authorized for each particular board meeting.

1 0.4.

Meetings of the management board may also be held by telephone- or video conference.
provided that these are initiated in the Netherlands and that each managing director
taking part in such meeting is able to hear the deliberations and can be heard by the
other managing directors.

10.5.

The management board may also adopt resolutions without holding a meeting, provided
that all managing directors have been consulted in respect thereof and none of the

managing directors bas objected to adopting resolutions in this manner.
10.6.

A managing director may not participate in the deliberations and the decision-making
process of the management board concerning any subject in which this managing
director has a direct or indirect personal interest which conflicts with the interest of the
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company and its business enterprise. In such event. the other managing directors shall
be authorized to adopt the resolution.
1f all managing directors have a conflict of interest as mentioned above, the resolution
shali be adopted by the general meeting.
10.7.

The general meeting may resolve that all management board resolutions relating to any
of the matters to be determined and clearly defined by the general meeting, and notified
in writing to the management board, shall be subject to the approval of the general
meeting.

10.8.

The management board must follow the instructions given by the general meeting. The
resolution of the general meeting to that effect must clearly define the nature and scope
of such instructions.
Upon written notification of the instructions to the management board, the management
board must observe such instructions, unless they conflict with the best interest of the
company and the business enterprise it operates.

11.

REPRESENTATION

III.

The company shall be represented by the management board.

Except for the management board. the authority to represent the company is only vested
in two managing directors acting jointly.
In the event that a managing director is absent or prevented from acting. the person that
is temporarily entrusted w ith the management of the company in his place, shali also be
authorized to represent the company in accordance with the provisions of this article.
11 .2.

The management board is authorized to engage in legal transactions in which special
obligations are imposed on the company, relating to the subscription to shares or legal
transactions that concern contributions on shares other than in cash. without the prior
approval of the general meeting.

12.

GENERAL MEETING

12.1.

At least one general meeting shall be held. or one resolution shall be adopted by the
general meeting as referred to in article 12. 13. in each financial year.

12.2.

In these articles of association, ‘meeting rights” (i’ergaclerrecht) is defined as the right
to attend and address the general meeting either in person or be represented by a person
holding a written proxy.
Shareholders, usufructuaries with voting rights and pledgees with voting rights shall

have meeting rights and shall hereinafter be referred to as “persons with meeting rights”
(vergadergerechtigden).
Holders of depositary receipts for shares in the capital of the company do not have
meeting rights. Usufructuaries and pledgees without voting rights do not have meeting
rights.
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General meetings shall be held in the municipality where the company has its statutory
seat.
A general meeting may also be held elsewhere. provided that all persons with meeting
rights have given their approval thereto. and that the managing directors have been given
the opportunity to give their advice prior to the decision-making process.

12.4.

A general meeting shali be convened by the management board or by a managing
director no later than on the eighth day prior to the day of the meeting.
The general meeting shall be convened by means of a notice letter sent to the addresses
of all persons with meeting rights as listed in the register of shareholders, or by
electronic means in a legible and reproducible format sent to the electronic addresses as
registered in the shareholders’ register.
With respect to matters that were not announced in the notice letter or that were not
announced in accordance with the period referred to in the first sentence of this article
12.4. valid resolutions may only be adopted ifall persons
their approval to adopt resolutions

011

ith meeting rights have given

such matters. and the managing directors have

been given the opportunity to give theit advice prior to the dec ision-making process.
1f the notice period for calling the meeting was not observed, valid resolutions may only
be adopted if all persons with meeting rights approve of the decision-making process
nevertheless. and the managing directors have been given the opportunity to give their
advice prior to the decision-making process.
12.5.

A person vith meeting rights may be represented for the purpose ofexercising his rights
in a meeting by a person holding a written proxy. The requirement that the proxy is in
writing is met ifsuch proxy is recorded electronically.

12.6.

1f so determined by the management board and announced at the time of convening the
meeting. persons with meeting rights have the right to attend the meeting by electronic
means either in person or represented by a person holding a written proxy. to address
that meeting and. for those who have voting rights. to exercise such voting rights.
provided that the use of the electronic means by persons with meeting rights enables
their identification. and enables them to directly take note of the discussions at that
meeting. and to directly participate in the deliberations thereof.
The management board is authorized to adopt further regulations regarding the use of

electronic means. 1f the management board Ilas exercised such authority. the adopted
regulations shail be made available at the time the meeting is convened.

12.7.

The notice to convene a meeting may specify that prior to the meeting. votes can be east
by electronic means. but not earlier than thirty days prior to the day of the meeting.
Votes east using this method shall be considered equivalent to the votes east in the
general meeting.
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The general meeting itselfshall appoint a chairman.
The chairman of the meeting will appoint a secretary.

12.9.

Each share confers the right to cast one vote.
Resolutions of the general meeting shall be adopted by an absolute majority (more than

half) of the votes cast. unless a larger majority is required by law. Blank votes shail be
considered

nuli

and void.

Each managing director has an advisory vote in the general
12.10.

meeting.

The chairman of the meeting shali decide on any dispute in relation to voting resuits.

the entitlement to vote and to attend the meeting if there is no provision for resolving
such disputes contained in the law or the articles of association.
12.11.

The chairman of the meeting shail determine the method ofvoting, as far as article 12.6
does not apply.

12.12.

The management board shall keep records of all resolutions adopted in the general
meeting.

Such records shall be lodged at the companys offices for inspection by all persons ith
meeting rights. They shali be given a certified copy or extract of the records upon
request at cost.
1 2. 13.

Shareholders may also adopt resolutions w ithout conven ing a general meeting. provided
that all persons v ith meeting rights consent to this decision-making process. This
consent may be given by electronic means.
The votes shali be cast in writing or by use ofelectronic means. This requirernent is also
met if the resolution is recorded in writing or electronically. stating the foting method
of each person entitled to vote.

Prior to the decision-making process, the managing directors shall have the opportunity
to give advice.

13.

FINANCIAL VEAR, ANNUAL ACCOUNTS, AND MANAGEMENT REPORT

13.1.

The companys financial year shall coincide with the calendar year.

13.2.

Within five months after the end of each financial year. the management board shall
prepare the annual accounts, unless the general meeting extends this period by no more
than five rnonths due to extraordinary circumstances.

The annual accounts shail be signed by all managing directors. Reasons shall be stated
in

the event the signature of one or more of the managing directors is lacking.

The management board shall prepare a management report ithin the period mentioned
above, unless the company is not obliged to do so in accordance with the legislation and
regulations applicable to the company.
13.3.

1f and to the extent the company is subject to the relevant legal
2:393(1)

of the

Dutch Civil Code, the general

meeting

shail

provisions in section

instruct an auditor or a

firm
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of auditors to audit the annual accounts prepared by the management board, to report
thereon, and to issue an auditor’s certificate with respect thereto.

The general meeting may also resolve to appoint an auditor if the company does not
have a legal obligation to have the annual accotmts audited.
13.4.

The annual accounts shail be adopted by the general meeting.
1f all shareholders are also managing directors of the company. the signing of the annual
accounts by all managing directors shali not be considered as the adoption of the annual
accounts within the meaning of section 2:210(3) of the Dutch Civil Code.

13.5.

The company is obliged to make its annual accounts, its management report and the
other information as referred to in section 2:392 of the Dutch Civil Code publicly
available at the trade register. if and to the extent required by law.

14.

ALLOCATION OF PROFITS

14.1.

The general meeting is authorized to appropriate the profits as determined by the
adoption of the annual accounts. or a part thereof. and to resolve to make distributions.
The management board is, after prior approval of the general meeting. authorized to
resolve to make an interim distribution, including distributions from the reserves.

14.2.

1f the company is obliged by law to maintain reserves. it may only make distributions
to its shareholders to the extent that the company’s equity exceeds the surn of such
statutory reserves.

14.3.

The company may only carry out a resolution of the general meeting to make a
distribution after the management board has granted its approval.
The management board may only refuse to grant its approval to a resolution to make a
distribution, if it is aware or should reasonably foresee that after such distribution the
company will become unable to continue to settle its payable debts.

14.4.

1f the cornpany makes a distribution as referred to in article 14.1. the saine amount will
be distributed on each share, unless all shareholders agree to another allocation per share
with regard to a specific distribution.

14.5.

In the calculation of the distribution, the shares held by the company in its own capital
or shares for which the company holds depositary receipts. shali be disregarded. No
distribution will be made on the shares referred to in the preceding sentence.

14.6.

The claim to a distribution shall expire upon the lapse of five years after the day
following the day on vhich the management board granted its approval to such
distribution or. if the distribution becaine due at a later date, the day following the day
on which the distribution for payment became due.

15.

AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION, LEGAL MERGER
AND DEMERGER

15.1.

The general meeting may resolve to amend the articles of association.
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1f a proposal to amend the articles is presented to the general meeting, this must be stated
in the notice convening the meeting. A copy of the proposal. containing the verbatim
text of the proposed amendment of the articles of association, must be lodged for
inspection by persons with meeting rights at the offices of the company from the day on
which the notice convening the meeting is sent until the closing of the meeting. A copy
of the proposal will be available free of charge to persons with meeting rights upon

request.
15.3.

The general meeting may resolve to enter into a merger (fusie) or demerger (splitsing)
under the provisions of Chapter 2.7 of the Dutch Civil Code. notwithstanding the
authority vested by the law to the management board in relation to the decision-making
process in the event of a inerger or demerger.

16.

DISSOLUTION AND LIQUIDATION

1 6.1.

The general meeting may resolve to dissolve the company.

16.2.

The liquidation shall be effected by the management board, unless other liquidators are
appointed by the general meeting. The general meeting may resolve to grant
remuneration to a liqu idator.

16.3.

During the liquidation. the articles of association shali remain effective to the extent
poss i bIe.

1 6.4.

The liquidation surplus shall be distributed to the shareholders in proportion to their
rights.

17.

INITIAL FINANCIAL YEAR

The companys initial financial year shall end on the thirty-first of December two
thousand and twenty.

This article, together with its heading, shall lapse after the first financial year.
Final statements

Finally. the appearing person declared:
(a)

At incorporation. the management board shall consist of three (3) managing directors.
The following persons have been appointed as the company’s first managing directors:
(1)

Liad Barzilai. bom in lsrael on the twenty—fifth of November nineteen hundred
and seventy-eight:

(2)

Ryan Alexander Lee, bom in the United Kingdom on the nineteenth ofAugust
nineteen hundred and sixty-eight; and

(3)

Molly Katz, bom

in Israel on the twenty-second of December nineteen

hundred and seventy.
(b)

Upon incorporation. the issued capital amounted to one euro (EUR 1) divided into one
(1) share, issued at par and to be fully paid-up in cash. Payment may be made in another
currency.
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The share issued upon
(c)

The share issued

incorporation

upon incorporation

has been subscribed for by the Incorporator.
has been fully paid-up in cash. as appears from the

declaration of the Incorporator inciuded in the power of attorney.
The company accepts the contribution for the share issued upon incorporation.
Final clause

This deed was executed in Amsterdam today.
The substance of this deed was stated and explained to the appearing person.
The appearing person declared not to require a full reading of the deed, to have taken note of the
contents of this deed and to consent to it.
Subsequently, this deed was read out in a limited form. and immediately thereafter signed by the
appearing person

and myself, civil law notary, at three hours thirty-three minutes

post meridiem.

