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STATUTEN\IííJZIGING
Vereniging Artemisia (nieuwe naam: INSIDE)

Op zes jufi tweeduizend eenentwintig 66-7-2027,, verscheen voor mr, Helena Maria Mut,

kandidaat-notaris, hierna te noemen 'notaris', handelend als waarnemer van mr. Petra Maria de --
Jong, notaris te Eindhoven:

C[audiaJohannaAntoniaKe[ders,geborenleVa[kenswaardopeenentwintigfebruari-
negentienhonderdvierentachtig (zr-oe-1984), werkzaam bij HELDER ,/ notarissen 8.V., een
bestoten vennootschap met beperkte aanspraketUkheid, met zetet te Eindhoven, adres:
Feltenoord 32o, 5611 ZE Eindhoven, ingeschreven in het handetsregister onder nummer ---------
70a74348.

De comparant, handetend als gemeld, verklaarde:
A, Artemisia, een vereniging met votledige rechtsbevoegdheid, met zetel te Eindhoven,-----

adres: High Tech Campus 69 3, 5656 AG Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister -
onder nummer L7zot34t, is opgerichi bij akte op zeventien januari tweeduizend zeven ----
verleden voor een waarnemer van mr. P,M. de Jong, notaris te Eindhoven. De statuten van
die vereniging zijn voor het taaist gewljzigd bij akte van statutenwijziging
zevenentwintigjuniiweeduizendveertienver[edenVooreenwaarnemerVan-
voornoemde notaris De Jong

B. De General Assembly van de vereniging heeft op een jutl iweeduizend eenentwintig (or- -
7-zoztl met de vereisie meerderheid besloten tot algehele wijziging van de statuten van -
de vereniging, Voorts werd bestoten onder meer de comparant te machtigen het ---------
genomen bestuit ten uitvoer te brengen. Van voormetde besluit btijkt uit de notuten van --
de vergadering van de General AssembLy. die aan deze akte worden gehecht (Bijtage). ---
Uit de notuLen bl.ijkt tevens dat dit de tweede vergadering van de General Assembly was,
a[sbedoeldinartike[22tid3vande(huidige)statuten,alsgevo[gwaarVantot-
statutenwijziging kon worden besloten ongeacht het aantaL aanwezige
vertegenwoordige leden

Ter uitvoering van het vorenstaande verktaarde de comparant de statuten van de vereniging ---
zodanig te wijzigen dat zij in hun geheet komen te luiden ats volgt-----*
STATUTEN -
Naam"gnZelet
Artiket r.----
1. De vereniging draagt de naam: lNSlDE.-----
z. De vereniging is gevestigd te Eindhoven

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van onderzoek, ontwikkeling en innovatie ---
{'O&O&l')op het gebied van intelligente digitaLe systemen ('lntetl.igent Digital Systems') en
de daaraan geretateerde design tools, met name inzake software intensieve embedded -

t.
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systemen, hierna ook te noemen: het'Gebied'.
2. De vereniging tracht dit doel. onder meer te bereiken door:

a. het voortzetten van de activiteiten van het Europese Technotogie Platform
ARTEMIS, onder de nieuwe naam INSIDE

b. het siimuteren en coórdineren van aciies ter uitvoering van de strategische
onderzoeks- en innovatíe-agenda van het Europese Technologieptatform INSIDE--
inhetl.ichtvandeparticipatievanlNSlDEineenJU/PPP,(zoalshierna-
gedefinieerd), hierna ook te noemen; 'Actie'

het nader uitwerken en bijhouden van de onder b, vermeLde strategische
onderzoeks- en innovatie-agenda van lNSlDE, en/of van INSIDE tezamen met ----
andere entiteiten, op basis van een tussen de leden van de vereniging afgestemde
visie, als een pan-Europese leidraad voor O&O&l programma s op het Gebied en ---
het gezamentijk technologisch gebied van INSIDE samen met andere entiteiten ----
(hierna ook te noemen: het Gezamenl.ijke Gebied') op communautair, Europees, --
intergouvernementee[,nationaa[enregionaa[niveau;-
het adviseren met betrekking tot atle structurete en regetgevende-----
aangelegenheden die van belang zijn voor het scheppen en in stand houden van --
een gunstig ktimaat ín Europa voor onderwijs, onderzoek, ontwikketing en innovatie
op het Gebied en, voor zover van toepassing, het Gezamentijke Gebied, en voor de
economische groei van de betreffende sectoren van het bedrijfsLeven;--------*----
het, a[[een dan wet gezamentijk met de andere industriète organisaties, de---------
Europese Commissie en,/of Lidstaten en/of geassocieerde staten van de Europese
Unie, mede oprichten van en deelnemen in joint undertakings (gezamentijke -----
onderneming) en/of andere pubtiek-private samenwerkingen binnen de Europese
Unie en een of meer van haar lidstaten (hierna genoemd: de 'JU./PPP'), op grond--
van artikel 187 van het verdrag op het functioneren van de Europese Unie en,/of op
basis van een bestuit van de Europese Raad enlof ander orgaan van de Europese-
Unie of van een bestuit van de EUREKA Organisation, toi oprichting van de )U/PpP
(hierna genoemd: een 'Establishing Europeon Decision')
in het Licht van hei hiervoor onder e bepaatde, het continueren van de---*----------
implementatie van de ECSEL joint undertaking (opgericht bij Regel.ing van de Raad:

c.

d.

EU/S6t/zor4l:
s. het vertegenwoordigen en behartigen van de betangen van de betreffende O&O&l

actoren op het Gebied door dee[ te nemen ats een (van de) private member(s) in de
betreffende JU/PPP:

h, het vergaren en inbrengen van de financiéle middeLen die noodzaketijk zr.1n voor de
operatie en organisatie van de vereniging en de JU,zPPP's waarin de vereniging ---
participeert:

i. het verrichten van a[ hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe ---
bevorderlijk kan zijn, altes in de ruimste zin van het woord

3. De vereniging beoogt niet het maken van winst,

De vereniging kent SME [eden, Research Organisatie en Non-Profit l"eden, Corporate------
leden en buitengewone leden. ...--
!íaar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of ---------

Lidmaatschap.

I.
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2,

3.

genomen bestuiten sprake is van "tid of Leden" worden daaronder de SME teden, de -----
Research Organisatie en Non-Profit Leden, de Corporate leden en de buitengewone leden

begrepen, tenzlj uitdrukkelijk anders is bepaatd of kennetijk anders is bedoeid.-
ledere partij die lid wenst te worden van de vereniging dient daartoe een verzoek in te----

dienen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van deze statuten.

SME teden van de verenigíng dienen een onderneming in stand te houden van micro, ----

klein of middeigrote omvang als bedoeld in aanbeveling 2003/361/ EC van de Europese-

Commissie de dato zes mei tweeduizend drie en iedere wijziging of aanvulting daarop, ---

die research, devetopment en/of innovatie activiteiten verrichten of de aantoonbare-----
intentie hebben dat te gaan doen, op het Gebied in lidstaten van de Europese Unie, of ----
--l^-^ l^-f,^- !l^ /l\ .,^-L^^l^- -;i^ *^| hal "lJ^.i-^n trr rrana Drnnrrmmr'' rrrn rla---------
dll(lgÍg tdÍl\lgllulc \l,l vËl uullusll4ulr lllur ÍrcL I rvrrLvr I Lureyv

Europese Commissie voor onderzoek, oniwikkeiing en innovatie Qozt- zoz7J

voortvtoeiend uit de REGULATION (EU) 2027/695 van het Europese Parlement en de ----
Raad van achtentwintig apriL tweeduizend eenentwintig h8-o+-2021), waarbij het Horizon

Europe Programma werd vastgesteLd of (ii) verbonden zijn met andere onderzoek, -

ontwikkeLings en,/of innovatieprogramma's met het zwaartepunt van activiteiten in------
Europa (hierna gezamentijk ook genoemd: 'Europese O&O&l Landen')

Research Organisatie en Non-Profit Leden van de vereniging dienen nationaal erkende ---
universiteiten enlof research instituten met een non-profit doetstel"l.ing, of andere non- --
profit organisaties te zUn die research, devetopmenlen/of innovatie activiteiien verrichten

of de aantoonbare intentie hebben dat te gaan doen op het Gebied in een of meer------
Europese O&O&l Landen..

Corporate leden van de vereniging dienen een onderneming in stand te houden niet-----
behorende tot de ondernemingen aLs bedoeld in lid 3, die research, developmenl en/of--
innovatie activiteiten vcrrichten of de aantoonbare intentie hebben dat te gaan doen op--
hei Gehieci in een of meer Eurooese O&O&l Landen.

4

q

6.

7.

8.

De buitgengewone leden voldoen aan decriteria zoats hierboven omschreven in eén van-

de feden 3,4 of 5, maar hebben ervoor gekozen om geen SME Lid, Research Organisatie--

en Non-Profit l.id of Corporate Lid te zijn en zljn gedurende de drie jaar voorafgaand aan---

de aanvraag om buitengewoon tid van de vereniging te worden ook geen tid van de ------

vereniging INSIDE of van een andere vereniging die iid is van een JU/PPP !íaarvan de----
vereniging ook tid is. Het lidmaatschap van buitengewone leden wordt ingegaan voor een

periode van maximaal vier jaar. -

De Board houdt een register waarin de namen en de feitetijke en etektronische adressen -
van alte teden zijn opgenomen

leder Lid is verpLicht aan de vereniging zun feiteLr:ke en etektronische adres en iedere------

wijziging daarin schriftel.ijk rnede te delen: deze adressen btijven tegenover de vereniging

getden zolang het Lid niet schriftel"ijk aan de vereniging andere adressen heeft----------
opgegeven.-
AtLe gevotgen van het niet mededelen aan de vereniging van zijn feitetijke

eLektronische adres als hiervoor bedoetd en wijzigingen daarin zijn voor rekening en risico

van het tid.-_--
Een Lid-rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door zijn wettel]jke vertegenwoordiger(s)

of een of meerdere personen aan wie de schriftelijke votmacht is verstrekt om zutk een --

lid-rechtspersoon binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Deze volmacht zat op verzoek van de Board van de vereniging aan de vereniging worden

9.
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10.

11.

12,

13,

overtegd.
Een lid-personenvennootschap wordt vertegenwoordigd door de perso(o)n(en) die
daartoe brj schriftetijke votmacht door de gezamentijke [eden,/ vennoten van de-----------
personenvennootschap is,/zljn aangewezen. 

-_----
Deze volmacht zal op verzoek van de Board van de vereniging aan de vereniging worden
overtegd.
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang, ----
behoudens in geval van juridische fusie en,zof sptitsing van een Lid dat rechtspersoon is. ln
het laatste geval gaat het Lidmaatschap over op de verkrijgende rechtspersoon. De ------
rechtsverkrijgende(n) dien(t)en binnen drie maanden na zodanige verkrijging van het------
tidmaatschap er voor te zorgen dat hij,z zij in het register al.s bedoetd in tid 6 is (zr1n)--------

ingeschreven.
leder tid zal,zich conformeren aan de bepalingen, reglementen en bestuiten zoats--------
neergelegd in de statuten, de regtementen als bedoel.d in Artiket 26 en de besluiten van -
de verenigin
lndien een tid ophoudt aan de voor het lidmaatschap vereiste hoedanigheden te votdoen
is het tid verplicht dit zo spoedig mogel.ijk aan de Board van de vereniging mede te delen.

Associates kunnen slechts zijn: natuurtjjke personen die actief zijn op het Gebied of ------
rechtspersonen die een organisatie in stand houden van ondernemingen en./of Research
Organisaties die actief zijn op het Gebied, niet zi.jnde een Groep ats bedoeld in artikel S tid

Het bepaalde in artikel 5 en 6 is op de toeiating van de Associates zoveel mogelllk van ---
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat waar naar de vereisten voor -------
lidmaatschap wordt verwezen, daarvoor de vereisten voor Associateschap worden
gelezen als neergelegd in Lid 1. Daar waar in de artiketen 5 en 6 wordt verwezen naar "[id",

"leden" of "tidmaatschap", dient te worden getezen "Associate", "Associates" of -----------
"Associaieschap"

Associates zi,in bevoegd, hetzlj in persoon, hetzlj bij schrifteLr.lk gevolmachtigde, de
vergaderingen van de General Assembty bij te wonen en daarin het woord te voeren. Zij--
hebben geen stemrecht.
ïevens heeft de Associate recht op inzage in de schriftetijke vastLegging van

vergaderingen enlof bestuiten van de General Assembty
Associates hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun br.1 of ------
krachtens de statuten zijn toegekend respectievelijk opgetegd.
De Board houdt een register waarin de namen en de feitetijke en etektronische adressen-
van alte Associates zijn opgenomen
leder Associate is verplicht aan de vereniging zijn feiietijke en elektronische adres en ----
iedere wijziging daarin schrifte[ijk mede te delen; deze adressen btUven tegenover de-*---
vereniging getden zolang de Associate niet schriftetijk aan de vereniging andere adressen
heeft opgegeven, .-..-":
Alte gevolgen van het niet mededelen van zijn feiteLi.l'ke en etektronische adres als -------
híervoor bedoetd en wtlzigíngen daarin zljn voor rekening en risico van de Associate. -----
Hetbepaal"deinartiket3l.eden8'9,1o,71',!2en13iszovee[mogetijkVan-

t.

2.

?

4.

5.

6.

7.

I
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overeenkomstige toepassing op de Associates. Daar waar wordt verwezen naar "tid", ----
"l.eden" of tidmaatschap", dient te worden getezen "associate", "associates" of-------------
"associateschap".--_-----

Toetating. --
Artikel s,---
r. Leden van de vereniging zr.1n zij die zich op de daartoe voorgeschreven wijze ats tid bt1 de

Board hebben aangemeld, voldoen aan één van de in de in artikel 3 leden 3 tot en met 5 -
vermelde kwaiiteitseisen en met inachtneming van het in [id + bepaalde door de Board of
de General Assembty als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.

z, De secretary-general besl.ist binnen twee maanden na de datum van aanmelding over de
^.- -l--l! -l:.- r-^^l:^^:-^ ^^- l^ ^^l-lc+^llll. *^.J^ *^|.,^-*^lÀi6^ r,-^ -tugldLl|g et lqct,|tLzut tLtcsLl55lilv ddil uËddr rvrcvËr JUÍ[[IELU^ rrEwg, llrsL vclrtrelvfiry vorr

het soort lidmaatschap van het betreffende tid.

De secretary-generaL zal de aanvrager die voldoet aan het in tid r bepaatde in beginsel---
sLechts !íegens zwaarwichtige redenen het tidmaatschap van de vereniging onthouden, -

daarbij rekening houdend met het beginsetvan redetijkheid en bitl.1'kheid, openheid

transparantie en non -discriminatie

De secretary-generaI zaI een afwijzende bestíssing motiveren

3, B| niet-toetating door de secretaris-generaal tot tid, kan de Board met inachtneming van -
de in artiket 3 l"eden z tot en met 6 vermelde kwatiteitseisen en met inachineming van het

bepaatdeinl'idztweedevo[zinentid4deniet-toe[atingheroverwegen.-
lndien de Board atsdan bestuit tot niet-toelating tot Lid, kan het General Assembly, op -*--
verzoek van de aanvrager van het tidmaatschap, met inachtneming van de in de eerste---
volzin van dit tid vermetde eisen en bepatingen atsnog tot toetating besluiten.

4. Bij de beoordeling over de toelating van een [id, houden de Board en de Genera[--------

vennootschap uit een Groep Lid kan worden van de vereniging,

Mei het begrip "Groep" wordt in deze statuten bedoetd: een groep van rechtspersonen--
die onder dezetfde Controte staan alsmede de Controlerende rechtspersoon.

Met "Controle" ("Controleren"/"Contro]erende") wordt bedoeLd: (het hebben van) de-----
bevoegdheid at dan niet op normale wijze uitgeoefend, om, direct of indirect, het bestuur

en de zaken van een andere rechtspersoon te instrueren, door het bezit van meer dan de

helft van de uitgegeven aandelen enlof door het hebben van de bevoegdheid om de---
meerderheid te benoemen van de leden van het bestuur of van een bestuursorgaan van -

een rechtspersoon met vergelijkbare bevoegdheid om het beteid te bepalen, hetzij ------
contractueel hetzij op andere wijze, ln geval van een onderneming zaI het bezit van meer

dan vljftig procent (5o%) van het uitstaande aandelenkapitaaI beschouwd worden als (het

hebben van) Controte.

Einde van het tidmaatschap.
Artiket 6,

1. Het [idmaatschap eindigl
a, door de dood van het tid-natuurlijk persoon

b. door opzegging door het iid:

c. door opzegging door de verenigingi

d. door ontzetting. *--*._*
2, Opzegging van het l"idmaatschap door het Lid kan slechts schriftettjk, bij aangetekend ----*

schrijven geschieden tegen het einde van een boekjaar, volgende op dat waarin wordt ---
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3,

4,
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opgezegd. Niettemin is onmiddeltijke beéindiging van het [idmaatschap door opzegging -
door een lid per aangetekend schrijven mogelijk
a. indien redetqkerwijs van het l.id niet gevergd kan worden het tidmaatschap te laten-

voortduren;-
b, binnen één maand nadat een bestuit, waarbl de rechten van de leden zljn beperkt-

of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een Lid bekend is geworden of -_--.-
medegedeeLd,-__-_-..-*

c. binnen eén maand nadat een tid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de --
vereniging in een andere rechtsvorm of iot fusie of spLitsing:

d, wanneer een lid heeft ophouden aan een van de vereisten ats opgenomen in de ---
teden 3, 4 of 5 van artikeL 3 te voldoen:

e,atshettiddatdiens[idmaatschapbeëindigteenbuitengewoon[idis.-
Opzegging van hei lidmaatschap door de vereniging geschiedt door de Board, schriftetijk,
bij aangetekend schrijven, en met inachtneming van een opzeggingstermt.;"n van ten -----
minste vier weken, opzegging van het tidmaatschap door de vereniging kan stechts 

---plaatsvinden: ------------
a. wanneer een lld zijn verptichtingen jegens de vereniging niet nakomt en - na-----

daartoe door de Board te zijn aangezocht - niet binnen een termijn van dertig ----
dagen na de dag van dit verzoek alsnog aan zijn verpl.ichtingen votdoet;

b. !íanneer een [id heeft ophouden aan een van de vereisten als opgenomen in de ---
leden 3,4, 5 of 6 van artikel 3 te votdoen:

c. in gevat een Lid in staat van faittissement wordt verklaard of aan een lid surseance -
van betating wordt verleend; -------
in geval van toepassing van de schuldsaneringsregeling op een

in geval een lid onder curatele wordt gesteid;

ingeva[vanrechtspersoonlt.1kheid:doorontbinding;--
wanneer redelijkerwrjs van de vereniging niet gevergd kan worden het-----*-------
lidmaatschap te laten voortduren:

h. enkel voor wat betreft de buitengewone teden: tegen het einde van het vierde jaar

van diens lidmaatschap ats buitengewoon [id, tenzij het betreffende buitengewone
Lid schriftetljk bij de Board een aanvraag heeft gedaan voor toetreding ats SME tid, -
Research Organisatie en Non-Profit Lid of als Corporate lid en de Board dit tid ats ---
zodanig heeft toegetaten voor het einde van bedoelde vierjaarsperiode. ----------

lndien zich naar een ander rechtstelse[ dan het Nederlandse een situatie voordoet die----
vergeljjkbaar is met de situaties a[s bedoeid onder c tot en met f, kan de Board eveneens

het tidmaatschap opzeggen
Ontzetting uit het Lidmaatschap kan aLleen worden uitgesproken wanneer een tid in strljd-
met de statuten, een regtement als bedoeld in Artikel. 26 of besluiten van de vereniging --
handett, zoats ondermeer in het geval dat het tid de vereniging op onredeltlke wijze------

J

e.

L

s.

benadeelt, --
De ontzetting geschiedt door een besLuit van de Board, dat het betrokken lid ten --------
spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt,

De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het-
besluit tot opzegging of ontzetting in beroep te gaan bij de General AssembLy tenzij de ---
opzegging geschiedt conform het bepaatde in artikel 6 Lid 3 onder h.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het l'id geschorst.
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6. De Board kan sLechts tot opzegging en ontzetting bestuiten door een daartoe strekkend--
bestuit, genomen met een meerderheid van ten minste twee,/derde van het aantal

uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden --
van de Board aanwezig of vertegenwoordigd zijn, behalve ats de opzegging geschiedt ---

conform het bepaalde in artikeL 6 Lid 3 onder h, in welk geval een gewone meerderheid --
van de uitgebrachte stemmen is vereist. Een bestissing van de General Assembly ter -----
bevestiging van een bestuit van de Board tot opzegging of ontzetting vereist een getlvone

meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

7. \X/anneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, bLijft desniettemin de-----
jaarlijkse Vaste Bljdrage ats bedoeld in Artikel 7 lid z verschutdigd. De Variabele Bijdrage,-

.--r i.^ ^-ril-^l - llf, ^ -^l .,^-^^L,,ll:^,J l-lii.,^^ -^l^^^ l-.^+.,^^rmrli^^ liÀ--------
dt5ggqc|ÍilcblÍult ldÍLlÁgt/uuJZoLVEr )ur rurvrvuuLUvsrr4vlqrrvrreLvvvrrrrsuvvtru

deetneemt aan een Actie.

6. De Board kan een Lid dat handett in strijd met de statuten, regtementen of besluiten van --

de vereniging of door zijn handeten of nalaten de vereniging op onredelUke wUze

benadeeLt, schorsen voor een door de Board te bepalen periode van maximaaL zes (6)----

maanden.--
Tegen c{e schorsing is treroep mogetijk bij de General AssembLy. Het in Lid 4 bepaal.de ----

aangaande "beroep' is van overeenkomstige toepassing.

lndien en zotang een Lid is geschorst zijn het vergaderrecht, de stemrechten en atle -------

andere Lidmaatschapsrechten als vermeld in deze statuten opgeschort, met dien

verstande dat bi1'de GeneraI Assembty waarbtj over het beroep zal worden bestoten, het-
geschorste lid in de gel"egenheid zal worden gestetd om te worden gehoord en zich ter --
gelegenheid mag [aten vertegenwoordigen door een counsel. Gedurende de schorsing--

zullen at1e verpLichtingen die verbonden zijn aan het tidmaatschapsrecht in stand blijven. -

Arlikol r.
r, De getdmiddeten van de vereniging bestaan uit de jaartijkse btjdragen van de leden en de

associates, erfstettingen, tegaten, giften en andere inkomsten.-
2. leder tid en iedere associate is jaartijks een vast bedrag verschutdigd (hierna te noemen: -

'Vaste Bijdrage ), wetk bedrag wordt vastgestetd door de General Assembty,

Buitengewone leden zijn echter niet verpticht de Vaste Bijdrage te voldoen

Zolang de General Assemb|,y voor een opvolgend boekjaar geen nieuw bedrag heeft-----
vastgestetd, btijft de meest recenielrlk in een vergadering van de General Assembly ------

vastgestetde Vaste Brjdrage onverkort getden voor het/ de opvolgend{e)ja(dr(en)

Van de SME-teden, de Research Organisatie en Non-Profit-Leden en./of de Corporate- ---

teden kan een verschitlende bijdrage worden vastgestetd. Tevens kunnen zij binnen de---
eigen soort van leden in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage ---

betaten. --_
3. Voorts is ieder tid en iedere associate die deetneernt aan een Actie, verpticht ieder-------

boekjaar een op voorstel van de Board door de General Assembly vast te stetlen variabel

extra bedrag in de vorm van bijzondere coniributie, zoals nader uit te werken in een-------
regl.ement ats bedoetd in ArtikeL z6 te votdoen (de 'Variabete Bijdrage )

4. De Board is bevoegd in bijzondere geva[ten gehete of gedeeltetijke ontheffing van de ----

verptichting tot het betaten van een brldrage of extra bijdrage te verlenen.

Boardl Samenste[ing en benoemlng.
Artikel.8,
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De Board bestaat uit maximaat dertien {r3) natuurlUke personen, Het aanta[ leden van de -
Boardwordtvastgeste[ddoordeGenera[Assembiy,-
De Board díent in beginsel te zrjn samengesteLd uit acht (8) vertegenwoordigers van de---
Corporate leden, twee (z) vertegenwoordigers uii de SME [eden en drie
vertegenwoordigers uit de Research Organisatie en Non-Profit [eden
De leden van de Board worden benoemd door de General Assembty, op voordracht van -
deNominationCommitieeatsbedoetdinArtikel4.-
Tot lid van de Board kunnen. tenzrj de General Assembl.y hiertoe in een specifiek geval ---
expticiet anders besLuit, enkel worden voorgedragen en benoemd natuurtijke personen -
die in dienst zijn van een lid-rechtspersoon ats bedoetd in artikel' 3 Lid 8 en,zof bij een lid- *

personenvennootschap ats bedoe[d in artikei 3 tid g, behoudens het bepaaLde in Lid :, ---
Vertegenwoordigers van buitengewone leden kunnen niet als Lid van de Board worden --
benoemd of voorgedragen
De benoeming van een lid van de Board geschiedt, behoudens hei bepaaLde in lid 5 van -
dit artiket, uit een bindende voordracht opgemaakt door de Nomination Committee, ------
waarbij, voor zoveel ats mogeLr.lk. het aantal vertegenwoordigers uit de SME-Leden, de----
Research Organisatie en Non-Profit-teden en de Corporate-leden in overeenstemming--
zaLzijn met de verdeLing van Board zetets zoats neergelegd ats beginsel in lid r van dit---
artikel een en ander met inachtneming van het bepaatde in de leden 4,5 en 6 van dit---

Voorts zal de Nomination Committee bU de toetating van kandidaten voor de voordracht -
zoveel mogetijk trachten tot een evenwichtige samenstelling van de Board te komen -----
getet op (i) het technische gebied waarin de leden werkzaam zijn, (ii) de landen van ------
herkomst van de teden vertegenwoordigd in de Board en (iii) gender van de Board leden.

lndien moet worden overgegaan tot benoeming van een of meerdere leden van de-------
Board ats hiervoor bedoeld, zal de Nomination Committee een voordracht opmaken. De-
Nomination Committee dient de bindende voordracht schriftetrjk aan de Board kenbaar te

3.

5.

De voordracht van de Nomination Committee wordt bij de oproeping voor de vergadering
van de General Assembty meegedeeld
Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten
minste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen bestuit van de General--------
Assembty, genomen in een vergadering waarin ten minste twee,/derde van de leden ---
aanwezig of vertegenwoordigd is.

Ook Leden zijn bevoegd om kandidaat-teden van de Board voor te dragen, wetke --------
voordracht dient te worden ondersteund met handtekeningen van ten minste acht (8) ----
leden, en welke voordracht schriftelijk kenmaar moet worden gemaakt aan de Board, ----
uitertijk tien (ro) dagen voor de vergadering van de General Assembty waarbij over de ---
voordracht zal worden gestemd, Een dergelijke voordracht ontneemt het bindende
karakter van de voordracht{en) van de Nominatie Committee.
ls geen voordracht opgemaakt, of besLuit de General Assembty overeenkomstig een van-
de voorgaande twee leden de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te --------
ontnemen, dan wordt de Nomination Comittee in staat gesteLd binnen een door de -------
General Assembly nader te bepaten termijn een nieuwe bindende voordracht op te-----
maken. Heeft de Nomination Committee niet binnen de door de General Assembty
gestetde termijn een nieuwe voordracht opgemaakt, dan is de General Assembty vrij in de

6.

7
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keus iedere natuurlijke persoon te benoemen

8. lndien het aantal leden van de Board beneden het vasigestelde aantal is gedaald onder--

het volgens tid r bepaaLde aantal, of in geval van ontstentenis of belet van een of meer ---

leden van de Board, vormen de overgebleven leden van de Board of het enig

overgebleven lid van de Board een bevoeqd cottege. De Board is echter verpLicht om --_-

binnen een hatf jaar een vergadering van de General Assembty te beteggen om in de-----
vacature(s) te voorzien,

g. De leden van de Board genieten - behoudens andersluidend besluit van de Generat------

Assembl"y - in beginsel geen beloning voor hun werkzaamheden en hebben geen recht --
op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.------

Artiket q.

t, Leden van de Board kunnen, ook wanneer zij voor een bepaatde tijd zijn benoemd, te-----
alten tijde onder opgaaf van redenen door de General Assembty worden geschorst en ---

ontslagen. Een dergel.jjk besl.uit tot schorsing of ontslag mag ook door de Genera[---------

Assembly worden genomen op voorste[ van de Board, Terzake van schorsing of ontstag -

bestuit de GeneraL Assembty met een meerderheid van tweederden Q/3) van de

uitgebrachte stemmen, .*----__

z. lndien ingeval van schorsing van een Lid van de Board de General Assembly niet binnen -
zes maanden daarna tot zijn ontsLag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste-

tid van de Board wordt in de gelegenheid gestel.d zich in de General Assembty te --------
rrerantvrroorden en kan zich daarbrj door een raadsman doen bijstaan

3. De leden van de Board worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. een --
en ander met dien verstande dat jaarl.Uks het bestuurdersschap van ten minste twintig ----

procent van de zittende teden van de Board zai cindigcn volgens een door de Board ----
opgemaakt rooster van afireden, waarin de verhouding van het aantal bestuurders dat -*-

votgens artikel 8 iid 3 is benoemd steeds zo veel als mogetijk in stand wordi gehouden. --

Een tid van de Board van wie het bestuurderschap votgens het rooster van aftreden is ----

geéindigd is onmiddeLtrjk herbenoembaar

4. Leden van de Board zijn bevoegd te allen tijde zeLf hun ontslag te nemen.

5. Een tid van de Board defungeert:

a,

b,

d.

e.

door zijn overt'tjden:

bu (schriftetijke) ontstagneming al.s bedoeLd in Lid a;

door aftreden ingevotge het rooster, aLs bedoetd in tid 3;

door ontsLag ats genoemd in lid I van dit artiket;

als het bestuursl.id zeLf tid van de vereniging is, br.1 verl.ies van het [idmaatschap van

de vereniging; ----------
in geval de bestuurder niet Langer voldoet aan de in artikel.8 lid z vermel.de--------
kwatiteitseis, tenzij de bestuurder benoemd is conform een afwil'kend besluit a[s ---

bedoeid in artiket 8 tid 2,------
Functies van de Board.

Artiket ro,
r. De Board wijst uit zr.1n midden eén president en twee vice-presidenten aan. Van de twee -

vice-presidenten wordt er een als secretaris en een ats penningmeester êangewezen.----

z. Een Lid van de Board kan stechts een van de functies als vermeld in Lid r bekl.eden; geen -
van deze functies kan worden samengevoesd.__--

f
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Bestuitvorming van de Board.

t. De president, één of meer van de vice-presidenten, dan wel vier andere leden van de ----
Board gezamenLrjk zijn bevoegd vergaderingen van de Board bijeen te roepen.
Degenen die de vergaderingen van de Board bi1'een roepen hebben eveneens de------
bevoegdheid om bij de oproeping te bepalen dat atte stemgerechtigden de bevoegdheid
hebben om door middel van etektronische communicatiemiddelen hun (stem)rechten uit
te oefenen, een en ander ats bedoel.d in de leden rr, 12 en r3 van dit artikel. -------

z. leder boekjaar worden ten minste twee {z) vergadering gehouden.

De bijeenroeping van de vergaderingen van de Board geschiedt - door de
bedoelde personen, dan wel namens dezen door de secretary-general - schrifteLijk op ---
een termijn van ien minste vijftien (r5) dagen. onder opgave van de te behandelen ------
onderwerpen en vermetding van de plaats en tijdstip van de vergadering.
De vergaderingen van de Eoard worden gehouden ter ptaatse binnen Europa of bij onl.ine

verbinding, te bepaten door degene die de vergadering bijeen heefi geroepen, dan wel --
deed bijeenroepen. Toegang tot de vergaderingen van de Board hebben de bestuurders
en degenen die daarioe door de Board zijn uitgenodigd.
Een tid van de Board kan zich door een ander [id van de Board ter vergadering door ------
schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
Een lid van de Board kan niet meer dan twee (z) medeleden van de Board ter vergadering
vertegenwoordigen.
De president ieidt de vergaderingen van de Board: bijzi)n afwezigheid Leidt de vice- ------
president die het l"angst zitting heeft in de Board de vergadering en br.1 diens afwezigheid-
wordt de vergadering geleid door de andere vice-president. lndien de president en de ---
vice-presidenten atten afwezig zijn, zal een van de andere teden van de Board, die --------
daartoe door de Board is aangewezen, optreden ats voorzitter en de vergadering leiden. -
De voorzitter van de vergadering bepaaLt de wijze waarop de stemmingen worden
gehouden, een en ander - voor zover van toepassing - met inachtneming van de regets --
die gel.den voor stemmen door rniddet van een elektronisch communicatiemiddel.--------
Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent-
de uitstag van een stemming is bestis

8.

HetzeLfde getdt voor de inhoud van een genomen besl.uit, voor zover gestemd werd over
een niet schrifteLrlk vastgelegd voorstet.
!íordt echter onmiddettr.lk na het uitspreken van het ín de eerste twee votzinnen ---- ---
bedoetde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming p[aats,--
wanneer de meerderheid van de leden van de Board of indien de oorspronketijke--------
stemrning niei hoofdetijk of schriftetijk geschiedde, één stemgerechtigde dit verl.angt, ----
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronketijke--------
stemming,
a. De Board kan ter vergadering stechts besluiten nemen. indien de meerderheid van

de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, --------
Bestuiten kunnen slechts worden genomen met betrekking tot geagendeerde -----
bestuiten.

b, lndien in een vergadering alte in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen
bestuiten echter worden genomen over alte aan de orde komende onderwerpen,-
mitsmetaLgemenestemmen,ooka[zijndedoordestatutengegeVen-

7
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voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht --------
genomen

g, leder Lid van de Board heeft het recht tot het uitbrengen van éen (r) stem, Voor zover in---
deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alte besl.uiten van de

Boardgenomenmetvolsirektemeerderheidvandeuitgebrachtestemmen'-
Bij staking van stemmen over zaken heeft de voorzitter de bestissende stem.

Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan bestist het tot.

lndien bij verkiezing tussen meer dan twee (à personen door niemand een volstrekte---
meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee (z) personen die het grootste -

aanta|stemmenkregen,zonodignatussenstemming.-
10, Bianco stemmen en ongetclige siemmen worden besehouwd ais niet te zlji-r uiigebrachi. -

11. Een ieder die krachtens dit artiket stemgerechtigd is kan, indien dit conform het bepaatde

in Lid r bU de oproeping is bepaatd, dit stemrecht uitoefenen door rniddel. van een

elektronisch communicatiemiddel Hiervoor is vereist dai de stemgerechtigde via het-*---
etektronische communicatiemiddet kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan -------
kennisnemen van de r,rerhanclelingsn ter vergadering. het stemrecht kan uitoefenen en---
via het elektronische communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging,------

rz. Aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddei kunnen in een reglement,----

zoats bedoetd in artikel. rz tid 6, voorwaarden worden gestetd'----
13. lndien overeenkomstig het bepaatde in tid r is bepaald dat stemgerechtigden de-------

bevoegdheid hebben om door middet van elektronische comrnunicatiemiddeten hun -*--
(stem)rechten uit te oefenen, worden stemmen die voorafgaand aan de atgemene

vergadering via een el.ektronisch communicatiemiddeL worden uitgebracht, doch niet ----

eerder dan op de veertiende dag voor die van de vergadering, gelijk gesteld met ---------
stemrnerr die lerr Lijde van de vergadetitrg wordetr uitgebracht,

74. De Board kan ook op andere wijze dan in een vergaderlng beslttiten nemen, mits alle ----
ieden van de Board in de getegenheid worden gestel'd hun stem uit te brengen en geen-

van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is atsdan genomen, -

indien de voLtaliige Board zich voor het voorste[ heeft verktaard.

Van eLk buiten vergadering genomen bestuii wordt mededeling gedaan in de

eerstvoLgende vergadering, wetke mededeting in de notulen van die vergadering wordt-

15. Van het verhandetde in de vergaderingen van de Board worden notuten gehouden door -

de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen------

vermeld.

persoon.

De notuten worden vastgestel.d in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ten---
bLijke daarvan door de president en de secretaris van die vergadering ondertekend.------

16. Een lid van de Board zat niet deetnemen aan de beraadsLaging en besluitvorming indien--

hU of zij of het Lid dat hr.1 of zij vertegenwoordigt, een direct of indirect persoonlijk of ------
bedrijfsmatig betang heeft dat conflicteert met de betangen van de vereniging en haar ---

organisatie. lndien ats gevoLgd hiervan geen bestuit kan worden genomen door de Board,

zaldeze besLissing worden genomen door de General Assembty

Taak-vande leêId,
Artikel, rz.
r, Behoudens de beperkingen votgens de statuten is de Board betast met het besturen van

de vereniging. Bij de vervutling van haar taak handeten de leden van de Board in het------
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belang van de vereniging en haar organisatie.--
2. De Board is bevoegd onder zijn verantwoordel.ijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak -

te doen uitvoeren door commissies die door de Board worden benoemd. -
3. De Board is, stechts met voorafgaande goedkeuring van de Generat Assembly, bevoegd -

te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en ------
bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de -----
vereniging zich ats borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindi, zich voor een derde ---
sterk maakt of zich tot zekerheidsstetting voor een schuld van een derde verbindt. -------

4. De Board behoeft eveneens goedkeuring van de General Assembly voor bestuiten tol ---
L onverminderd het bepaatde onder ll, het aangaan van rechtshandelingen en het --

verrichten van investeringen die een totaal bedrag of waarde van vijftigduizend ---
euro (EUR 5o,ooo,--) te boven gaan;-_---

ll. a. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van ---*
gelden;

b. hetaangaanvanvaststellingsovereenkomsten;
c. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale

procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire -------
maatregelen, van het nemen van die rechtsmaatregeten, die geen uitstet-*-
kunnen tijden en ter zake het innen van bedragen ats bedoetd in artikeL T ---
leden z en 3, verschuLdigd aan de vereniging door leden of associates en---
bedragen verschuldigd door niet-leden aan de vereniging indien door hen --
verschuldigd op grond van een daartoe strekkende door een niet-tid---------
ondertekende verktaring, thans genoemd een "Deed of Acceptance,

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden
gedaan.-----

5 De Board benoemt de personen die namens de vereniging p[aats nemen in een orgaan --
van een JUIPPP als vertegenwoordiger van de vereniging al.s bedoetd in de betreffende-
EstabLishing European Decision.-

6. De Board kan met inachtneming van deze statuten een reglement opsteLl.en, waarin -----
aangetegenheden betreffende de Board intern, worden geregeLd, Voorts kunnen de------
leden van de Board, a[ dan niet bij reg[ement, hun werkzaamheden onderling verdeten,---

Vertqlenwoordiging,
Artikel r:.
r. De Board vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komi mede toe aan de president tezamen met de-

secretaris of de penningmeester. dan wel twee gezamentijk handel.ende vice-presidents,

3. De Board kan voLmacht verlenen aan een of meer leden van de Board alsook aan--------
anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen, -

Nomination Committee.
Artiket ra.
1. De vereniging heeft een Nomination Commiitee.
2. De Nomination Comittee bestaat uit de president, twee vice-presidenten en

secretaris-generaat. ------
3. De taken van de Nomination Committie z|ln

heimonitorenvanhetroostervanaftredenaLsbedoe[dinartike[gl'id::-
het tijdig opstellen van voordrachten voor de benoeming van nieuwe leden van de
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Board, met oog voor toekomstige vacante zetels in de Board overeenkomstig het--

rooster van aftreden;
- met inachtneming van het bovenstaande, het benaderen van potentiete kandidaten

voor dergelljke vacante zetels. ------
4. Zoclra op groncl van het rooster van aftreden een zetel vacant za[ worden zal de ------

Nomination Committee, ter uitvoering van haar taken ats in het voorgaande lid----
omschreven, een (r) kandidaat voor etke vacante zetel voordragen met inachtneming van

het bepaatde in artikel.8 Lid 3 en zal de Board daarvan schriftetijk in kennis steLten, ten-----
minste drie weken voordat de vergadering van de General Assembly za[ worden--
gehouden waarin over de voordracht zal worden gestemd. Een dergetrlke voordracht is --

--.-.--1.-i--i L^r L^^^^lf^:- -.+:1.^l O lii r ^^ li! A -Dlnoeno voor c|g gle|nelrdt A55eÍÍluty, uÍ tvet lÍ ilr luer u Í rvL \JvvdoLuE lr I or Lr^er e (u c sr Mu v'

Een voordracht kan ook het voorstel tot herbenoeming van een Lid van de Board ---------
inhouden. ---

Secretary:generaL
Artikel rE.

r, De Board benoemt een secretary-general en betast deze onder meer met de uitvoering -

van de dageLijkse qang van zaken van de vereniging

De secretary-general kan met de vereniging een managementcontract sluiten.---

z, De secretary-genera[ kan door de Board met inachtneming van de daartoe strekkende--
wettetijke bepatingen worden ontslagen.--

3 De secretary-general legt aan de Board rekening en verantwoording af over de wijze-----
\x/earon hii ziin taak heeft rrervuld

4. De secretary-general is bevoegd in persoon de vergaderingen van de Board en de ------
General Assembl.y bij te wonen en daarin het woord te voeren,---

5, Teverrs heeit cle secretary-generaI recht op inzage in dc schriftclijl<c vasttcgging van -----

vergacieringen en/of besh.riten van de Board en de Generat Assembty

General assembly,
Artiket 16.

r. Aan de General Assembty komen in de vereniging atie bevoegdheden toe, die niet door-
de wet of de statuten aan de Board, de Nomination Committe of de secreiary-general zljn

opgedragen. Met name bepaal.t de Generat Assembty de inhoud van en wijzigingen in de

strategische onderzoeksagenda van de vereniging,

z. Jaarlijks, uitertr.lk binnen zes maanden na aítoop van het boekjaar, wordt een algemene --
vergadering bijeengeroepen overeenkomstig het bepaalde in artiket z4 -de-------
jaarvergadering, ln de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde:

a. hetjaarverstag bedoel.d in artikel 24 lid 3 met het verstag van de deskundige

bedoetd in artikel 24Lid 4',

b. goedkeuring van de begroting van het lopende boellaar op voorstel van de Board;

c. de behandeling en de vaststetling van de (overige) jaarstukken;

d. hetverlenen van decharge aan de Board voor het door hen uitgeoefende bestuur -

gedurende het afgelopen boekjaar:

e. de benoeming van de in artikel z4 genoemde deskundige voor het vo[gende

boekjaar;----
f . voorziening in eventueie vacatures in de Board;

S. vaststelLing van de contributies voor het votgende financiête jaar,lenzii tijdens de --
jaarvergadering wordt besloten dat dit wordt uitgestetd naar een later, doch in -----
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hetzelfde boelgaar te houden, Generat Assembty;
h. voorstetten van de Board of de teden, aangekondigd bij de oproeping voor de------

vergadering,

3. Tevens worden atgemene vergaderingen gehouden zo dikwjjts de Board dit wensel.ijk----
oordeett, ----

4. Voorts is de Board op schriftel.ijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden ats --
bevoegd is tot hei uitbrengen van éen tiende gedeette van de stemmen, verpticht tot het
bijeenroepen van een aLgemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier-_---
weken na indiening van het verzoek. lndien aan het verzoek binnen veertien dagen na ----
indiening van het verzoek geen gevotg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die-
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel zo of bij advertentie in --
ten minste het Financieet Dagbtad,

5. De General Assembly kan alsdan anderen dan leden van de Board belasten met de ------
teiding en het secretariaat van de vergadering en het opstetlen van de notu[en.-

6. De atgemene vergaderingen worden gehouden in Europa op een door de Board, of in het
geval als vermetd in tid + laatste volzin, door de aLdaar bedoelde verzoekers, bij de------
oproeping nader aan te geven pLaats, en, indien de Board zo besluit, via elektronische ----
weg, onder vermetding van de toegangsdetaits.

7. De General Assembty heeft recht op inzage in de schrifteLijke vastlegging van
vergaderingen en,/of bestuiten van de Board, tenzij een zwaarwichtig belang van de-----
vereniging zich daartegen verzet,

Toegang en stemfgght.
Artikel rz,
r. Toegang tot de atgemene vergadering hebben atte leden van de vereniging, de [eden---

van de Board a[[e associates, de secretary-general en degenen die daartoe door de ------
Board en./of de General Assembly zr.,1n uitgenodigd.*--".-*.--_
Geen toegang hebben geschorste [eden en geschorste leden van de Board met dien----
verstande dat geschorste leden toegang hebben tot de algemene vergadering waarin ---
het bestuit over hun beroep tegen hun schorsing, beéindiging van het tidmaatschap of --
ontzetting uit het Lidmaatschap wordt behandetd: geschorste leden zl.1n bevoegd in de ---
vergadering over hun beroep over de schorsing beéindiging van het lidmaatschap of -----
ontzetting het woord te voeren, ..*---

2. Over toetating van andere dan de in Lid r bedoetde personen besList de General --
Assembly

3.ledertidvandeverenigingdatnietgeschorstis,heefttenminsteéénstem.-*
Bij de berekenlng van het tolaLe aantal stemmen dat ieder lid heeft, dient het volgende in
acht genomen te worden
a. etk tid heeft aLtr.ld een geheel aantal stemmen; en
b. het aantal stemmen per lid bedraagt één stem per elke éénhonderd euro

(EUR 1oo,oo) die hij/zij als Vaste Bijdrage ats bedoeLd in artikel Z Lid z bUdraagt in---
het voorafgaande boekjaar, tenij de General AssembLy anders heeft besloten;-

c. ieder buitengewoon tid heeft echter nooit meer dan één stem,--
4. leder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftetijk volmacht--

vertenen tot hei uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste ----
twee personen a[s gevo[machtigde optreden.

5, Een ieder die krachtens dit artikel, stemgerechtigd is kan, indien dit door degene(n) die tot
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de vergadering hebben opgeroepen dit hebben besloten en dit conform het bepaatde in-

artiket zo tid 1 bij de oproeping is bepaald, dit stemrecht uitoefenen door middeL van een -

etektronisch communicatiemiddet. Hiervoor is vereist dat de stemgerechtigde via het-----

elektronisch communicatiemiddeL kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan

kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, het stemrecht kan uitoefenen en---

via het elektronisch communicatiemiddeI kan deelnemen aan de beraadsLaging'-------
6. Aan het gebruik van het eLektronische communicatiemiddet kunnen in een regtement,--*

zoats bedoetd in artikel 26, voorwaarden worden gestetd.

7. lndien overeenkomstig het bepaalde in artiket 20 tid 1is bepaald dat stemgerechtigden --

de bevoegdheid hebben om door middel van etektronische communicatiemiddeten hun -
.- ..;r !^ ^^r^-^- ..,,^-l^- -l^"-M^6 ni^.,^^,1{^-rnÁ :rn Àa :lnamano

\5LCrÍl/ígLÍlLeÍl ulL lguglgl lgll, w\,rluqll JLerrrrrlerl qre vvvrsryqur

vergadering via een etektronisch communicatiemiddet worden uitgebracht, doch niet ---
eerder dan op de veertiende dag voor die van de vergadering, getijk gestetd met --------
stemmen die ten tr.1de van de vergadering worden uitgebracht,

Ar:!ike[r&
r. De algemene vergaderingen worden, tenzij zij die in overeenstemming met artikel 16 tid 4

de vergadering bijeen hebben geroepen anders beslissen en dit bij de oproeping kenbaar

hebben gemaakt, gel.eid door de president van de Board of bij ztjn afwezigheid, door de--

vice-president met de Langste zittingsduur in de Board en bij zijn afwezigheid de andere--

vice-president de vergadering zaL Leiden.

Ontbreken de president en de vice-presidenten, dan treedt eén van de andere leden van

de Board, door de Board aan te wijzen, ats voorzitter op. V/ordt ook op deze wijze niet in--

het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar teiding._-_-----
z. Van het verhandelde in c[[<c vcrgadcring worden door de secretaris of een ander door de

voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de ---

notuList worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen

een notarieel procesverbaa[ van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de -----
notu[en of van het procesverbaal wordt ter kennis van de Leden gebracht.

Bestuitvorming van de general assgmbty'
Artikel r9.
r. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitstag-

van een stemming is beslissend. HetzeLfde geldt voor de inhoud van een genomen

besLuit, voor zover gestemd werd over een niet schriftetijk vastgetegd voorste[,----

z. !íordt echter onmiddetl"ijk na het uitspreken van het in het eerste Lid bedoetd oordeel de-
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming ptaats, wanneer de-----------
meerderheid van de General Assembty of, indien de oorspronketlke stemming niet ----
hoofdeLijk of schriftelr1k geschiedde, een stemgerechtigde dit vertangt. Door deze nieuwe

stemmingverva[[enderechtsgevo[9envandeoorspronketijkestemming.-
3, Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden aL[e bestuiten van de ----

General Assembly genomen met volstrekte meerderheid van de gel.dig uitgebrachte----
stemmen,
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -

lndien bij een verkiezing van personen niemand de votstrekte meerderheid heeft --------
verkregen, heeft een tweede stemming pl.aats of, ingeval van een bindende voordracht,--

4

5,

een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats
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Heeft atsdan wederom geen van de kandidaten de votstrekte meerderheid verkregen, ---
dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de votstrekte meerderheid --
heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt ---
telkens gestemd tussen de personen, op wie b| de voorafgaande stemming is gestemd, -
evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste--
aantal stemmen is uitgebracht,--------
ls bij die voorafgaande stemming het geringste aantaI stemmen op meer dan een
persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bU de -_
nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht,
lngeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, bestist het Lot wie---
van beiden is gekoze

6. lndien de stemmen staken over een voorste[ over zaken, dan heeft de voorzitter de-------
doorstaggevende stem,

7. lndien de stemgerechtigden niet de bevoegdheid hebben om door middeL
elektronische communicatiemiddelen hun (stem)rechten uit te oefenen, geschieden alte -
stemmingen mondeling, tenzij de voorzitter een schrifteUjke stemming gewenst acht of --
éen van de stemgerechtigden zutks voor de stemming verlangt.
Schriftetijke stemming geschiedt bijongetekende, gestoten briefjes, BestuitvorminS bU --
accLamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdeLijke stemming vertangt. -------

8. Zolang in een atgemene vergadering a[i.e leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, ------
kunnen getdige besluiten worden genomen, mits met atgemene stemmen, omtrent atle--
aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging.
juridische fusie, juridische sptitsing of tot ontbinding ook at heeft geen oproeping ---------
ptaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander--------
voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband
houdende formatiteit niet in acht genomen,

Bijeenroeplng gener.al Assembty.
Artikel. eo. --
r. De algemene vergaderingen worden behoudens in het geval bedoeid in artikeL 16 lid 4--

bijeengeroepen door de Board, De oproeping geschiedt schriftetijk aan de adressen van -
de teden votgens het ledenregister bedoeld in artikel.3 tid 6.

De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de---------
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
De Board kan bij de oproeping bepalen dat alte stemgerechiigden de bevoegdheid ------
hebben om door middeL van elektronische communicatiemiddelen hun (stem)rechten uit
te oefenen, een en ander als bedoeld in artiket 17 leden 5, 6 en 7

2. Bil de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het----
bepaatde in artiket 22.

Deetname injoint undertakings en andere PPSen.
Artiket ?-1,

lndien de Board wenst, of een aantaI van haar leden, die gezamenLijk ten minste een,/tiende van
het totaal aantaI stemmen mogen uitbrengen schriftel.ijk aan de Board te kennen heelrt gegeven
dat zij wensen, dat de vereniging deel neemt in een JUIPPP opgericht, of nog op te richten, bg --
een Establishing European Decision, za[ de Board een dergeLijke deetname onderzoeken of------
inhoud, haalbaarheid en voordelen voor de vereniging en/of a leden, en zat zjj, indien zij een -----
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dergetijke deelname haatbaar en voldoende ten voordele van de vereniging enlof haar leden --
acht, een voorstel daartoe doen aan de General Assembty, Het bestuii van de General Assemb[y

tot een dergetijke deetname kan atteen worden aangenomen met een meerderheid van ten -----

rninste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
statutenwiizlging. luridische fusie en jgridische split-sing.--*.----
Artiket 22, 

-

r. De statuten van de vereniging kunnen, onverminderd het bepaal.de in artikel. r9 lid 8,-----
a[een worden gewijzigddoor een bestuit van de GeneraI Assembty, waartoe is

opgeroepen met de mededeting dat aldaar wijzigingen van de statuten zutlen worden----
voorgeste[d,

r-- t^! r^ ^r^^-^^^ .,^-^^l^-i^^ l^. h^h--,-l^li^^ t,-h aan rrnnrclal in|---
z, z_|J ulg clbl upÍueÍJlÍ19 LL)L qu dlget Í rvr lg vgr gquËr il 19 Lsr uqr ror rueur rv vsr I svr I vvvr rLeL LvL

statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering

een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordetijk is-------------
opgenomen, op een daartoe geschikie ptaats voor de Leden ter inzage l"eggen tot na -----

afLoop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

Bovendien wordt een afschrift ats hiervoor bedoeld, op eerste verzoek van een Lid aan ---
hem toegezonden

3, Een bestuit tot statutenwijziging behoeft, onverminderd het bepaalde in artikel 19 tid 8, ---

ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariète akte is-------
opgemaakt. Tot het doen vertijden van de akte is íeder tid van de Board bevoegd,-------

5 Het hiervoor in dit artiket bepaatde is mutatis mutandis van toepassing op het besluit tot--
juridische fusie of juridische sptitsin

ontbindin g en-tlereffening,
Artikel er.
1, De vereniging kan worden ontbonden door een bes[uit van de General Assembiy. Het ----

bepaalde in de leden r,2 en 3van het voorgaande artikel is van overeenkomstige--------
toepassing

2. De vereffening geschiedt door de Board, tenzij de General Assembly anders bestist, -----
3. De vereffenaar(s) draagt/dragen hetgeen na de voldoening van de schutdeisers van het -

vermogen van de vereniging is overgebteven over aan de leden, naar verhouding dat de-
leden in het laatste boekjaar voor het boe$aar waarin tot ontbinding wordt besloten in de

contributie ats bedoeLd in artiket Z teden z en 3 hebben bijgedragen. Bij het besluit tot ----

ontbinding kan door de GeneraL Assembly echter ook een andere bestemming aan het--
overschot worden gegeven,-

4. Na de ontbinding btijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar

vermogen nodig is. Gedurende de vereffening btijven de bepatingen van de statuten -----

zoveel mogetijk van kracht. ln stukken en aankondigíngen die van de vereniging uitgaan, -
moeten aan haar naam worden loegevoegd de woorden 'in Liquidati

5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de -
vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig z1n, De vereffenaar(s) doet (doen) van de --
beéindiging opgave aan het handetsregister.-----------

6, De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging

moeten worden bewaard gedurende de wetteljjke termijn, Bewaarder is degene die door

de vereffenaars als zodanig is aangewezen

Administratie. boelíJaar en Jaarstukken,

Pagina t7 / 19



t-IELDER notarissen

Artikel za.

r. De Board is verpticht van de vermogenstoestand van de vereniging en van altes --------
betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit-----
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daarto
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te
bewaren, dat te a[[en tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen
worden gekend,----

2. Het boekjaar van de vereniging is getijk aan het kalenderjaar
3' De Steering Board brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afl.oop -

van het boe(aar, behoudens vertenging van deze termijn door de GeneraIAssembly, ziln
jaarverstag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beteid. De--
Board iegt daarbij de balans en de staat van baien en lasten, met een toetichting ter -----
goedkeuring aan de vergadering over
Deze stukken worden ondertekend door de Board: ontbreekt de ondertekening van éen -
of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
Na vertoop van de termijn van zes maanden kan ieder lid van de gezamenLijke Leden van -
de Board in rechte vorderen dat z1j deze verptichtingen nakomen, tenzij deze termijn is ---
verlengd door de General AssembLy, in wel.k gevaI deze mogetijkheid eerst ontstaat na---
vertoop van die verLengen termijn

4. Door de Generat Assembly zaL opdracht worden verteend aan een deskundige of -------
organisatie van deskundigen als bedoel.d in artikel z;3g: tid 1 BurgerLuk Wetboek, om de--
stukken ats bedoetd in het vorige [id, te onderzoeken. Gaat de General Assembly niet over
tot het verlenen van de opdracht, dan is de Board daartoe bevoegd. De opdracht kan te -
atten ttlde worden ingetrokken door de Genera[ Assembly en door degene die haar heeft
verteend.
De deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verstag uit aan de Generat Assembty: hij ---
geeft de uitstag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van---
de jaarrekening,

5. De Board is verpticht de bescheiden, bedoeld in de leden t en 3, gedurende de wetteLijke
termijn te bewaren

Commissies enlof werkgroepen.
Artikel zs.
De Board is bevoegd een of meer commissies en,/of werkgroepen in te steLlen, waarvan de ----
laken en bevoegdheden alsdan zu[en worden geregeld bij huishoudelgk regtement. De----------
commissie(s) en/of werkgroepen is/zijn over de door haar/hun verrichte(n) taken
verantwoording verschuldigd aan de Board.
Regtementen.
Artike[_zQ.

r, De General Assembl.y kan een of meer reglementen vaststetten en wijzigen, waarin ------
onderwerpen worden geregetd waarin door deze statuten niet of niet votLedig wordt -----
voorzten.

2. Een reglement mag geen bepatingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze--
statuten.

3. Op bestuiten tot vaststetling en tot wijziging van een regtement is het bepaalde in artikeL -
zz[eden1,2en3VanoVereenkomstigetoepassing.--

Schrifteliikheid.
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Artikel, zz.
r, Aan de eis van schriftetljkheid, zoals gebruikt in deze statuten, wordt tevens voldaan -----

indien gebruik is gemaakt van eens etektronisch communicatiemiddel., Dit behoudens ---
artiket 6 en de bq wet bepaalde gevatlen waarin schriftetUkheid, zonder toepassing van ---
een elektronisch communicatiemiddeL. vereist wordt.

z. Aan de eis van schrifteLijke oproeping van een vergadering, zoa[s gebruikt in deze-------
statuten, wordt tevens voldaan indien de oproeping geschiedt door een langs---------
etektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het---
elektronische adres dat voor dit doel aan de vereniging bekend is gemaakt.

3. Aan de eis dat iemand zich ter vergadering door een ander kan Laten vertegenwoordigen
rlnnr mir-lrlal \/an êêh cahriftaliilzo rrnlmarht znals clehrrrikt in rJeZe StatUten, WOfdt teVenS -vvvr I lrrvvvl vsr 'r ri rvllrrv

votdaan indien sprake is van een elektronisch vastgeiegde volmacht.De comparant is m'1j,

notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Eindhoven op de datum vermeld in het hoofd van deze akte. ----------
Na zakeiijke opgave van de inhoud van de akte en het geven van een toetichting daarop en-----
nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevotgen van de inhoud van deze akte voor de parttl, heeft

de comparant verkLaard van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen na daartoe tldig -
in de getegenheid te zijn gestetd, met de inhoud van de akte in te stemmen en op voltedige ----
voorlezíng daarvan geen prr"1s te ste[[en.--
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekenci door de comparant en mij, notaris

om zestien uur zes en vijitig minuten
(Votgt ondertekening.)

UIÏGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

cíaar mrj. mr. He[ena Maria Mrl, als waarnemer vdn mr.

Petra Maria de Jong, notaris met als plaats van vestiging
Eindhoven op ztjuti zozt,
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Ref: 3or455,or,/EM

Office translation of the articles of association of the assocràtion fuereniging) Artemis (new name
INSIDE). ln this translation an attempt has been made to be as literal as possible without
jeopardizing the overall continuity. lnevitably. differences may occur in translatron, and if so. the
Dutch verston, will prevail.

ln this transtation, Dutch legal concepts are expressed in Engtrsh terms and not rn their original
Dutch terms. The concepts concerned may not be identicat to concepts described by the
Engtish terms as such terms may be understood under the laws of otherjurbdictions.

AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION
Association Artemisia (new name: INSIDE)

On this day, the sixth day of Jul.y two thousand twenty-one b6-7-zozr) appeared before me, mr
Helena Maria Mu[, candidate civit-law notary, hereinafter to be referred to as: 'civil.-l.aw notary',
acting as duly authorized substitute of mr. Pelra Maria de Jong, civit-taw notary ( notaris) in
Eindhoven, the NetherLands:
CLaudia Johanna Antonia Kelders, born in Valkenswaard, the Nethertands on the twenty-first day
of February nineteen hundred and eighty-four (21-02-1984), emptoyed by HELDER ,/ notarissen
8,V,, a private company with timited tiabitity, having its registered office in Eindhoven, the
Netherlands, with address; Fellenoord 32o, 5611 ZE Eindhoven, the Netherlands, registered with
the trade register under number 7oo74348.
lntroduction
The person appearing stated that:
A. The association with ful.l. LegaI capacity ( verenrging met volledige rechtsbevoegdheid')

Artemisia, incorporated and existing under the laws of the NetherLands, with its registered
office in Eindhoven, the Netherlands, was formed by deed executed on the seventeenth
of January two thousand and seven before a substitute of mr. P.M. de Jong, civil-Law
notary in Eindhoven, the Netherlands.
The articles of association of Artemisia have been most recently amended by a deed of
amendment to the artictes of association, executed on the twenty seventh of June two
thousand fourteen before a substitute of aforementioned civil-taw notary De Jong.

B On the first day of Juty two thousand twenty-one (or-7-2ozt) the General Assembl.y of the
association passed a resolution, with the required majority, to fuLty amend the articl.es of
association of Artemisia. Furthermore, the GeneraI Assembl.y authorized the person
appearing to execute the deed of amendment to the articles of association,
The aforementioned decisions are based on a resolution of the GeneraI AssembLy,
attached to this is deed (Annex),

The minutes also show that this was the second meeting of the General. AssembLy, as
referred to in Article zz paragraph 3 of the (curren0 articles of association, as a result of
which a decision could be taken to amend the articles of association regardless of the
number of members present or represented.

Articles of association amendment
ln executing the above, the person appearing decLares to amend the articLes of association of
Artemisia in such manner that in their entirety they wil.l. read as foil"ows:
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ARTICLES OF ASSOCIATION

Name and registered office.
Article r,
r. The name of the association is: lNSlDE.

z. The association has its registered office at Eindhoven, the Netherlands,

Object,
Article z

r. The object of the association is to promote research, development and innovation
("R&D&l') in the fiel.d of lntel.l.igent Digitat Systems and their design toots, with a special

interest in software intensive embedded systems, hereinafter referred to as: the'Fietd.
^rL-.- rLi-^^ L..,2. l ng assocldlloÍl Lrle5 Lo duÍ lleve Ll llS uuJeuL dl Í lul 19 uLÍ lcÍ LI llÍ lgs uy

a. continuing the activities of the European Technology Pl.atform ARTEMIS, under the

new name INSIDE;

b. stimuLating and coordinating actions to perform the strategic research and

innovation agenda of the European Technotogy Pl.atform lNSlDE, in view of
INSIDE s participation in any JUlPPP (as defined hereafter), hereinafter referred to

as: 'Action:

c, the further development and updating of the strategic research and innovation

agenda of INSIDE mentioned under (b) and/or of INSIDE together with other

entities, on the basis of a vision attuned between the members of the association,

as a pan-European guidel.ine for R&D&l programs in the FieLd and in the joint fields

of technotogy of INSIDE with other entities, hereinafter referred to as the'Joint
Fiel.d(s) at community, European, intergovernmenta[, national and regiona[ levels:

d. providing advice in connection with atL structuraI and regutatory matters important

for the economic growth of the reLevant sectors of the business community;

e. alone or joint[y, with other industry driven organisations, the European Commission

and/or Member States and/or associated states of the European Union,

incorporating and participating in joint undertakings and/or other pubLic private

partnerships within the European Union and or one of more of its Member States

(hereinafter referred to as JU,/PPP'), on the basis of articLe r87 of the treaty on the

functioning of ihe European Union and/or on the basis of a decision by the

European CounciL and/or other body of the European Union or of a decision of the

EUREKA organisation, on the estabtishment of such Jl/PPP (hereinafter referred to

as the'Establ.ishing European Decision );

f. in view of item e, above, continuing the imptementation of and participation to the

ECSEL joint undertaking, establ.ished by CounciL regulation EU/2014/561:

S representing and Looking after the interests of the relevant R&D&l actors in the

Fietd by participating as the./one of the private member(s) in the pertaining

JU/PPP',
h. col.Lecting and contributing the financiaI resources necessary for the operation and

organisation of the association and for financial contributions to the JUIPPP s in

which it participates;

i, performing everything that is retated to the above or may be conducive thereto,

everything in the widest sense of the word,

The association is a non-profit organisation,3.
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Membership,
Article r.
r. The association shal"[ have"SME" members, "Research Organization and Non-Profit

members" members, "Corporate" members and extraordinary members.
Whenever these articles of association or rules [aid down or resolutions passed by virtue
of these articles of association mention "member" or"members" these terms sha[[ incl.ude
the'SM E' members, the "Research Organization and Non-Profit" members, the
"Corporate" members and the extraordinary members, unless expticitLy stated otherwise
or obviousty meant otherwise.

2. Atl. parties that wish to become a member shatl have to apply for membership in
accordance with the provisions of ArticLe 5 of these artictes of association.

3. "SME" members of the association must maintain an enterprise of a micro, smaLl or
medium size, as referred to in recommendation zooZ/36t/EC of the European
Commission dated the sixth of May two thousand and three (and any amendments
thereof or additions thereto), performing or having a demonstrabLe intention to start
performing research, development and,/or innovation activities in the Fietd in Member
States of the European Union, or other countries that are (i) associated with the Horizon
Europe Programme of the European Commission for research and innovationQozt-zoz),
resuLiing from REGULATION (EU) zozt/695 of the European partiament and of the
CounciI of the twenty-eighth of Aprit two thousand twenty-one Q8-o1-zozt) estabLishing
Horizon Europe or (ii) associated with other research, developmenl and/or innovation
programmes with their gravity of activities in Europe (together: 'European R&D&l
Countries'),

4. "Research Organization and Non-Profit" members must be national"l"y recognised
universities and/or research institutes with a non-profit objective, and other non-profit
organizations, performing or having a demonstrable intention to start performing
research, developmenl and/or innovation activities in the Field in one or more European
R&D&lCountries,

5 "Corporate" members of the association must maintain an enterprise not beLonging to the
enterprises as referred to in sub-paragraph 3, performing or having a demonstrable
intention to start performing research, development and./or innovation activities in the
Fietd in one or more European R&D&l Countries,

6 Extraordinary members compty with the criteria set out for members in one of the
sub-paragraphs G), (+) or 6) above, but have chosen not to be an "SME" , "Research

Organization and Non-Profit", or "Corporate" member and have, during the three
years preceding an application as extraordinary member, not been a member of
either INSIDE and/or of another association that is a private member to a JU,zPPP to
which the association atso is a member. The membership of extraordinary members
is entered into for a maximum period of four years.

7. The Board shatL keep a register Listing the names and physical. and etectronic addresses
of a[t the members.

8 Every member shatl be obtiged to communicate his physical. and electronic address and
any change therein to the association in writing; these addresses sha[ remain vaLid in

respect of the association as long as the member has not stated other addresses to the
association in writing.
A[[ consequences of failure to communicate its addresses and changes therein to the
association shatl" be at the expense and risk of the member.
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g A member-legaL person shaLl" be represented by its statutory representative(s) or one or

more persons to whom the written power of attorney has been granted to represent such

a member-[ega[ person within the timits of that power of attorney.

This power of attorney shal"L be submitted to the association at the request of the Board

of the association,

10. A member-partnership shatt be represented by the person(s) who has/have been

designated for that purpose by written power of attorney of the joint members/partners

of the partnership,

This power of attorney shaLl be submitted to the association at the request of the Board

of the association,
TL^ 
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event of [ega[ merger and/or demerger of a member that is a legal person. ln the latter

case the membership sha[[ pass to the acquiring tegat person, Within three months after

such acquisition of the membership the Legal. successor(s) must ensure that helthey
has./have been entered in the register as referred to in sub-paragraph 7,

tz. Each member sha[[ adhere to the rules, regulations and decisions as laid down in the

articles of association, a set of rules as referred to in Article 26 and resolutions of the

association.

13. lf a member no longer meets the requirements for the membership, the member sha[[ be

obtiged to communicate this to the Board of the association as soon as possible,

Associates.
Article a.

1, Associates may onty be: naturaL persons who are active in the Fietd or legal persons that

maintain an organisaiion of enterprises and,/or Research Organizations that are active in

the Fiel"d, not being a Group as referred to in articl.e 5(4),

2. The provisions in the artictes 5 and 6 shatt appLy mutatis mutandislo the admission of the

Associates, on the understanding that any reference to the requirements for membership

shalt be read as the requirements for being an Associate as taid down in sub-paragraph r.

!íhenever in the articles 5 and 6 reference is made to "member", "members"or

"membership" this must be read as"associate" ,"associates"or "associateship".

3 Associates shatt be empowered, either in person or by proxy authorized in writing, to

attend the meetings of the General Assembly and to speak at them, They have no voting

rights,

4, The Associate shaL[ also be entitl.ed to inspect the written records of meetings of the

GeneraL Assembty.

5. Associates shall. have no other rights and obligations than those that have been granted

to and imposed on them in or by virtue of the articles of association,

6 The Board shal.L keep a register Listing the names and physicat and electronic addresses

of al.l" the Associates,

7. Every Associate sha[[ be obtiged to communicate his physicaL and etectronic address and

any change therein to the association in writing; these addresses sha[[ remain val"id in

respect of the association as long as the Associate has not stated other addresses to the

association in writing. A[[ consequences of faiLure to communicate his addresses and

changes therein shaLL be at the expense and risk of the Associate,

8 The provisions in articte:(8), (g), (ro), (r:.), (rz)and (r3)shalL apply mutatís mutandislolhe
Associates. Any reference to "member", "members" or "membership" must be read as
"associate", "associates" or "associateship".
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Admission.
Artic[e s,

r, Members of the association shal.L be persons who have apptied as members to the Board
in the manner prescribed for the purpose, comply with one of the quatity requirements
mentioned in articles 3(3) through (S) and have been admitted as such to the association
by the Board or General AssembLy with due observance of the provisions in sub-
paragraph 4,

2. The secretary-generaI shalL decide within two months after the date of application about
the admission and sha[[ communicate its decision to the applicant in writing, with mention
of the kind of membership of the retevant member,
ln principle, the secretary-general shatt onty withhotd the membership to the association
from an appticant who complies with the provisions in sub-paragraph r, for Legitimate and
materiaI reasons, thereby considering the principLes of fairness, openness, reasonabiLity,
transparency and non-discrimination,
The secretary-generaI shaLL give reasons for a negative decision,

3 ln the event of non-admission by the secretary-generat, the Board may at the request of
the appLicant reconsider such non-admission at a later date, with observance of the
quatity requirements mentioned in article g(g) through (6) and with observance of the
provisions in sub-paragraph 2 second sentence and sub-paragraph 4,

lf the Board then decides not to admit someone as a member, the GeneraL Assembty
may, upon request from the appticant decide on admission at a later date, with
observance of the requirements and provisions mentioned in the first sentence of this
sub-paragraph.

4. When assessing the admission of a member, the Board and the General Assembty shatt
take account of the fact that in principle only one legal person or company from a Group
can become a member of the association,
ln these articles of association the term "Group" sha[[ mean: a group of companies and./or
other LegaI entities under the same common Control and the Controlling company or
other tegat entity.
"(to) Control"(ControLting) sha[L mean: (to have) the power, whether or not actuatly
exercised, to instruct the management and affairs of another corporation or other legaI
entity, directLy or indirectty, whether through the ownership of a majority of the issued and
outstanding shares, of such a corporation and/or Legat entity, or through the right to eLect
a majority of the members of the board of directors (or of a body corporate with
equivalent powers to direct and manage such corporation and,/or tegat entity) of such
corporation and/or legat entity, by contract or otherwise. ln the case of a corporation, (to

have) the direct or indirect ownership of more than fifty per cent go%) of its outstanding
share capitaI shatl" in any case be deemed to confer Control.

End of membership,
Article 6,

r, The membership shall. end:
a. upon the death of a member-natural person;

b. by notice to terminate by the member;
c, by notice to terminate by the association;
d by disquatification.

2. Notice to terminate the membership by the member may onty be given by registered
letter, and witt be effective from the end of the financial year following the one in which
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notice is given, Nevertheless, immediate termination by a member of its membership by
giving notice in writing through registered letter sha[[ be possible:

a, if it cannot reasonabty be required from a member to Let the membership continue;

b. within one month after a resotution, in which the rights of the members have been

restricted or their obLigations have been increased, has become known or been

communicated to a member;

c. within one month after a member has been informed of a resolution on conversion

of the association into another LegaL form or on merger or demerger,

d. if a member has ceased to meet one of the requirements as included in sub-
paragraph 3, 4 or 5 of article 3;

- :arr-- .---.--l-^.-r-,-.--:,^^!:.--:r-,---.^-L^-^L:^:^ ^- ^..t-^^-ll^^-., 
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Notice of termination of the membership by the association shal.t be given by the Board,

in writing, by registered letter, and with observance of a period of notice of at least four
weeks. Notice of termination of the membership by the association may only be given:

a, if a member does not fuLfiI its obligations to the association and -after having been

requested to do so by the Board -does not ful.fit its obtigations within a period of
thirty days after the day of this request;

b if a member has ceased to meet one of the requirements as included in sub-
paragraph 3, 4, 5 or 6 of article 3;

c, if a member is dec[ared insolvent or a member is granted a suspension of
payment:

d in the event of application of a debt rescheduling arrangement to a member;

e, if a member is placed under curatorship;
f, in the event the member is a [ega[ entity: upon its dissolution;

4.

membership as an extraordinary member, unless such extraordinary member
has appl.ied for "SME", "Research Organisaiion and Non-Profit" or "Corporate"

membership in writing to the Board and has been accepted as such, prior to the

end of the four year period.

lf under another [ega[ system than the Dutch, a sltuation occurs that is comparable with
the situations as referred to under (c) up to and inctuding (fl, the notice of termination can

also be given by the Board,

Members can on[y be disquaLified if a member acts contrary to the articles of association,

a set of rules as referred to in Articte 26, or resolutions of the association, inctuding the

event in which, the member impairs the tegitimate interests of the association, The

disquaLification shatl be effected by a resolution of the Board, which sha[[ inform the

relevant member as soon as possible of the resolution through writien notice, with a

statement of the reasons.

The member concerned shatL be entitled to appeal from the decision by the Board to

terminate or disqual.ify such member, other than in case of termination in accordance with

articte 6(:)h, to the GeneraI AssembLy within one month of receipt of the notification.

During the appeal period and pending the appeal. the member shatl. be suspended.

The Board may onl"y resolve on iermination or disqualification by a resolution to that

effect, passed by a majority of at least two thirds of the number of votes cast at a Board

meeting at which at least two thirds of the members of the Board are present or

represented, unless in case of termination in accordance with article 6(dh in which case

Á

6
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on[y a simple majority of the votes cast is required. A decision by the GeneraI AssembLy to
confirm the termination or disquatification by the Board shall require a simpLe majority of
the number of votes cast,

7. lf the membership ends in the course of a financialyear, the Fixed Contribution, if
appticabte in accordance with article 7(2), shatt nevertheless remain payabte entirel.y by
the member and the Variable Contribution, as defined in article 7(g) shaLl" be payabLe as
long as the terminated member takes part in an Action.

L The Board may suspend a member that acts contrary to the articl.es of association, rules
or resolutions of the association or that through its acts or omissions impairs the
legitimate interests of the association, for a period to be determined by the Board with a
maximum of six (6) months.
The suspension may be appeated from to the GeneraI AssembLy, The provisions in sub-
paragraph 4 concerning "appea[" shatt appty mutatrs mutandrs
lf and for as long as a member is suspended, the right to attend meetings, the right to
vote and a[[ other membership rights as mentioned in these articles of association shatL

be suspended, it being understood that at the GeneraI Assembl.y where the appeaL
against suspension if decided upon, the suspended member shaLL be given an
opportunity to account for his actions and to be represented by counsel on that
occasion, AtL obtigations attached to the membership shaLL remain in effect during the
suspension,

FinanciaI means.

Article z.

r. The financiaI means of the association shatl consist of the annuaL contributions of the
members and the associates, testamentary dispositions, specific Legacies, gifts and other
income,

2. Every member and associate sha[[ annually owe a fixed amount, hereinafter: 'Fixed

Contribution, which amount shatt be determined by the General Assembty, However, the
extraordinary members sha[[ not pay such Fixed Contribution, As long as the General
Assembly has not determined a new amount for a successive financiaL year, the Fixed
Contribution most recently determined at a meeting of the General. Assembl.y shatt appLy
for the fottowing year(s),

Different contributions may be determined for the SME members, the Research
Organization and Non-Profit members and/or the Corporate members, Within their
member group they may also be divided into categories that pay different contributions,

3 Furthermore every member and every associate taking part in an Action ,shall" be obLiged
to pay a variabte extra amount every financiaI year, the'Variable Contribution, in the form
of special contribution to be determined in a set of ruLes as referred to in articLe zG and/or
by the General Assembly, on the proposal of the Board,

4. The Board shatt be authorized in special cases to grant fuLL or partial. exemption from the
obl.igation to pay a contribution or extra contribution,

Board: Composition and appointment,
Article 8.

r. The Board sha[[ consist of a maximum of thirteen (r] natural. persons. The number of
Board members is determined by the General Assembly.
The composition of the Board wiLt in principle exist of representatives of eight (8)

Corporate members, two (z) SME members and three (3) Research Organisation and Non
Profit members,
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The members of the Board shal.l. be appointed by the GeneraI Assembly, on nomination

by the Nomination Committee defined and described in ArticLe 14.

The nomination and appointment shatl, unLess the GeneraI AssembLy expticitLy decides

differentty in any specific case, be made from employees of the member-legaI persons

as referred to in articLe 3(8) and,/or of a member-partnership as referred to in article 3(9),

subject to the provisions of sub-paragraph 3. However, no representatives from the
extraordinary members can be nominated or appointed as Board Member,
The appointment of a member of the Board shaLt be made, subject to the provisions in

sub-paragraph 5 of this article, from a binding nomination made by the Nomination

Committee, taking into account that, as much as possibLe, the number of members of the
!r-- n-^^-,--L A.---,-:-^!:^- ^-! Nl^- n-^tlt 
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the Corporate members shatt always be in accordance with the division of Board seats as

set out as the starting principle in sub-paragraph r above alt with observance of the

provisions in the sub-paragraphs 4, 5 and 6 of this article,

ln addition, when assessing the candidates for its nominations, the Nomination
Committee shatl as much as possibte, aim to create a batance between the
representation of the members in the Board as regards (i) the appLication domains of
al"l the members, (ii) the countries of the Board members from which representatives
are nominated and (iii) the gender of the Board members.
lf (a) membe(s) of the Board islare to be appointed as referred to above, the Nomination

Committee shaLL prepare the nomination(s) of (a) new Board member(s). The Nomination

Committee must make known each binding nomination to the Board in writing, The

nomination(s) shatt be announced in the convening notice for the meeting of the General

Assembty.

The binding nature may be removcd from any nominotion by a resolution of the General

3

4.

t

t).

7

8

I

at least two thirds of the members are present or represented,

Atso the members may nominate candidate Board members which nomination must be

supported by the signaiures from at least eight (8) members and such nomination must

be sent in writing to the Board and have reached the Board no later than ten (ro) days

prior to the meeting of the GeneraI Assembly at which such nomination wilt be voted

upon, Such nomination wiL[ remove the binding character of the nomination(s) from the

Nomination Committee,
lf no nomination has been made or the General Assembly resolves in accordance with

one of the preceding sub-paragraphs to remove the binding nature from the nominations

made, the Nomination Committee shaLt be enabLed to prepare a new binding nomination

within a period to be determined by the General Assembly. lf the Nomination Committee

has not made a new nomination within the period set by the GeneraI Assembty, the

GeneraI Assembty shal.L be free in its choice to appoint any naturaI person.

lf the number of members of the Board has falen below the number determined in

accordance with sub-paragraph r and in the event of precention of permanent absence

of one or more members of the Board, the remaining members of the Board or the onLy

remaining member of the Board shal'[ constitute a competent body. The Board shatL be

obtiged, however, to convene a General Assembly within haLf a year to fitl the

vacancy,/vacancies.
Unless otherwise resolved by the GeneraI Assembly the members of the Board shaLl

receive no remuneration for their work and sha[[, in principl"e, not be entitl.ed to
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compensation of the expenses incurred by them in the exercise of their function.
End of membership of the Board, rotation schedute.
Article q,

t. Even if appointed for a definite period, members of the Board may always be suspended
and dismissed by the GeneraI Assembly with a statement of the reasons, Such
suspension or dismissaI may also be decided upon by the GeneraI Assembly at the
proposaI of the Board,

A resolution on suspension or dismissat shatt be passed by the GeneraL AssembLy by a
majority of two thirds (2,23) of the votes cast,

2. If, in the event of suspension of a member of the Board, the General AssembLy has not
resotved on his dismissat within six months, the suspension sha[[ end. At the GeneraI
Assembly the suspended member of the Board shal.l. be given an opportunity to account
for his actions and to be represented by counsel on that occasion,

3. The members of the Board sha[[ be appointed for a period of not more than three years.
att this on the understanding that annual"ly board membership of at Least twenty per cent
of the sitting members of the Board sha[[ expire in accordance with a rotation schedu[e,
as much as possible in Line with the proportion of the number of Board members
appointed as set out in Articte 8.3.

Upon expiration of board membership of a member of the Board in accordance with the
rotation schedute, he or she shatL be etigibte for reappointment immediately.

4. Members of the Board may always resign of their own accord.
5 A member of the Board shatl cease to be a member of the Board:

a, on his death:
b in the event of (written) resignation as referred to in sub-paragraph 4;

c. upon expiration pursuant to the rotation schedule as referred to in sub-paragraph
3;

d as a result of dismissal as referred to in sub-paragraph r of this article;
e, if the board member is a member of the association himself upon Loss of the

membership of the association;
f if a board member is no longer empLoyed by a member-tegaL person or member-

partnership, as referred to in Article 8,2, unless he was appointed upon an expticit
decision of the General Assembly, as referred to in the second sentence of Articte
8.2.

Functions of the Board.

Article ro,
1. From amongst its members the Board shatl designate one president and two vice-

presidents, Of the two vice-presidents one shatt be designated as secretary and one as
treasurer.

2. A member of the Board may only hold one of the functions mentioned in sub-paragraph
1, none of these functions may be combined.

Resotutions of the Board,

Artic[e n.
r. The president, one or more of the vice-presidents, or four other members of the Board

jointLy, are authorized to convene meetings of the Board, Those convening the meetings
are also authorized to decide, when convening, whether those attowed to vote may cast
their vote by means of electronic communication, as provided for in sub-paragraphs n, tz
and r3 of this articLe,
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At teast two (z) meetings shatt be hel"d every financial year.

The meetings of the Board sha[[ be called - by the persons referred to in sub-paragraph r
or on behalf of them by the secretary-general - in writing at not less than fifteen (r5) days

notice, with a statement of the subjects to be discussed and mention of the ptace and

time of the meeting,
The meetings of the Board sha[[ be heLd in a place within Europe or by online meeting

facitities if so determined by the person(s) who has./have convened or had others

convene the meeting. Al.L Board members and those who have been invited by the Board

may attend the meetings,
A member of the Board may be represented by another member of the Board at the
-^^^t:^^ lL-^..^L ..,,-i++^^ ^r ^++^-h^.,il lggLlt lg Lr lluuvr I willLgl I puwEt vl ollvl I ley.

A member of the Board may represent not more than two (z) other members of the Board

at the meeting.
The president shal"L chair the meetings of the Board; in his absence the vice-president
who has been on the Board the longest sha[[ chair the meeting and in the event of his

absence the meeting shal"l" be chaired by the other vice-president. lf the president and the

vice-presidents are all absent, one of the other members of the Board. who has been

designated for the purpose by the Board, shatt act as chair and chair the meeting,

The chair of the meeting shatt determine the manner in which the votes are taken, taking

into account -when appticabl.e - the set of rules regutating voting by means of electronic

communication.
The judgment announced by the chair of the meeting about the outcome of a vote shal[

be decisive,

The same shaLl. apply to the contents of a resolution which has been passed, in so far as a

vote was tal<en on a proposal not taid down in writing,

lf, however, immediately after the announcement of the judgment referred to in the first

two sentences its correctness is contested, a new vote shatl be taken if the majority of the

members of the Board or, if the original vote had not been taken as a po[[ or in writing,

one person entitted to vote, so desires.

As a resutt of this new vote the [ega[ consequences of the original vote shall be

cance[[ed.
a. The Board may onLy pass resolutions at a meeting if the majority of the members of

the Board is present or represented at the meeting, Resolutions may only be

passed in connection with resoLutions on the agenda,

b, However, if at a meeting att the members in office are present, resolutions may be

passed on aL[ subjects brought up, provided that they are passed unanimously,

even if the provisions Laid down in the articles of association for ca[[ing and holding

meetings have not been observed,

Every member of the Board shaLl be entitLed to cast one (il vote.

ln so far as no greater majority is prescribed in these articles of association, a[L resolutions

of the Board shatl. be passed by an absolute majority of the votes cast, lf the vote is tied

on a business matter, the chair of the meeting has the decisive vote, lf the vote is tied on

the election of persons, then the drawing of Lots shal.L decide,

lf in an election between more than two (z) persons nobody has received an absolute

majority, a new vote shal"L be taken between the two (z) persons who received the highest

number of votes, if necessary after an interim vote.

B[ank votes and invatid votes shatl be considered votes not cast,

4.

6.

6

7

8.

9

10,
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77. Anyone allowed to cast a vote according to this article, can exercise this voting right by
means of etectronic communication if this is decided upon and is announced in

accordance with sub-paragraph r. ln this respect it is required that the voter can be
identified through the means of electronic communication, can observe the meeting
discourse, can cast his vote by means of electronic communication and can participate in

the discussion.

72. Conditions may be attached to the use of a means of electronic communication by a set
of rutes as referred to in articLe rz(6).

13, lf in accordance with sub-paragraph r it has been decided that those allowed to vote may
cast their votes by means of electronic communication, votes cast preceding the meeting
by means of electronic communication, yet no longer than fourteen days before that
meeting, are equated with votes cast at the time of the meeting,

14. The Board may also pass resolutions in another manner than at a meeting, provided that
a[[ the members of the Board are given an opportunity to cast their votes and none of
them resists this method of passing resolutions. A resolution shatL then be passed if the
fult Board has declared itseLf in favour of the proposaL.

Every resolution passed without a meeting shaL[ be announced at the next meeting, which
announcement shal.[ be included in the minutes of that meeting.

15. The proceedings at the meetings of the Board shatl be laid down in minutes by the
secretary or by the person designated for the purpose by the chair of the meeting.
The minutes shall be adopted at the same meeting or at the next meeting and signed as
proof thereof by the president and the secretary of that meeting,,

16, A member of the Board does not participate in the discussions and the decision-making if
he, or the member he represents, has a direct or indirect personaI or business interest
which conflicts with that of the association and its organisation, lf, as a consequence
thereof, no resolution of the Board can be adopted, the resol.ution witt be passed by the
GeneraI Assemb[y.

Task of the Board,
Articte rz.
r. Subject to the restrictions under the articles of association the Board shalt be entrusted

with the management of the association. ln performing their duties the members of the
Board act in the interest of the association and its organisation.

2. The Board shat[ be authorised to have parts of its task performed, under its responsibitity,
by committees that are appointed by the Board,

3. The Board requires the approval of the General Assembly to resolve on entering into
agreements to acquire, alienate and encumber registered property and to enter into
agreements in which the association binds itself as surety or joint and severaL co-debtor,
gives a guarantee for a third party or binds itsetf as security for a debt of a third party.

4. The Board also requires the approval of the General Assembly for resolutions on:
L entering into tegaL acts and performing investments that exceed a totaL amount or

value of fifty thousand euros (EUR 5o,ooo.oo), subject to the provisions under ll;

ll. a, tending money and borrowing money:
b entering into settlement agreements;
c, take Legat actions, inctuding the conduct of arbitration proceedings, but with

the exception of taking protective measures and taking other legaI measures
that atl.ow no delay or concern the collection of the amounts due to the
association as referred to in Article 7 (z) and €), by a member or associate or

Pagina tt / tB



F-lELDEU notarissen

due to the association by non-members, if based on a declaration to that
effect, currently calted a "Deed of Acceptance",

The absence of this approval may not be relied on by and against third parties.

5 The Board appoints those persons who take a seat on behatf of the association in any

body of a Jl-)/PPP as representaiion of the association if and as defined in the pertaining

Establ.ishing European Decision,

6. With observance of these articles of association the Board may prepare a set of rules in

which matters concerning the Board interna[[y are regulated. Furthermore the members

of the Board may divide their duties among themselves, whether or not by set of rules,

Representation.
Article r:.
r, The Board shatl represent the association,

2. The power of representation shatl also be vested in the president, together with the

secretary or the treasurer, or in two vice-presidents acting together,

3 The Board may grant one or more members of the Board as we[[ as others power of
attorney to represent the association within the Limits of thai power of attorney,

Nomingtion Committee.
Article ra,
r, The association shall have a Nomination Committee,

z. The Nomination Committee sha[[ consist of the president, two vice-presidents and the

secretary-genera[.

3 The tasks of the Nomination Committee are:

- to monitor the rotation schedule as referred to in articl.e g(3):

- to prepare nominations of newly to be appointed members of the Board, in a

timeLy manner in view of future empty seats in thc Board according to the
rotation schedule,

- in view of the above, identify and approach potentiaL candidates for such

empty seats.

4. As soon as, in accordance with the rotation schedule, an empty seat wi[[ become

avaiLable, the Nomination Committee wiLt, in execution of its tasks referred to in the
previous sub-paragraph, nominate a (one) candidate for each such empty seat in

accordance with articte 8(3) and communicate this candidate in writing to the Board at

least three weeks before the date of the generaI meeting at which such nomination witt

be voted upon. Such nomination is binding on the General Assembty, without prejudice,

however, to article 8(5) and 8(6), A nomination can also be in the form of a proposal to

reappoint a Board member for its seat,

Secretary-genera[.
Article rs,
r, The Board appoints a secretary-general and charges him inter al.ia with the handling of

the day-to- day affairs of the association.

The secretary-generaI may conc[ude a management contract with the association.

2. The Board may remove the secretary-generat, with observance of the appropriate

statutory provisions.

3 The secretary-general sha[[ render an account of the manner in which he has performed

his task to the Board.

4. The secretary-general shal.L in person be entitLed to attend the meetings of the Board

and the General Assembly and to address the meetings,

Pagina 12 / tB



F-IELDER notarissen

5 The secretary-general shatl also be entitted to inspect the written record of meetings
and/or resotutions of the Board and the General Assembl.y,

Generat assembty.
Article 16,

r. The General Assembly of the association shall have a[[ the powers that have not been
entrusted to the Board, the Nomination Committee or the secretary-generaL by law or the
articles of association, ln particular the GeneraI Assembly determines the content of and
changes to the strategic research agenda of the association,

2. Annually, at ihe latest within six months after the end of the financial year, a general
meeting shall. be ca[[ed in accordance with the provisions in article z4- lhe annuaL
meeting, The fottowing matters, inter atia, shaLl. be on the agenda of the annual meeting;
a. the annual report referred to in article 24(3) with the report of the expert referred to

in article z4(4);

b. approval of the budget of the association for the running financial year, at the
proposal of the Board;

c. discussion and adoption of the (other) annual accounts and documents;
d. the granting of discharge from tiabiLity to the Board in respect of their management

during the past financiaL year:

e, the appointment of the expert referred to in article z4 for the next financial year;
f the fil.ting of any vacancies in the Board;

I determination of the contributions for the next financial year, unless it is decided at
the annual meeting that this is postponed to another GeneraI Assembty to be hetd
in the same financiaI year;

h proposals of the Board or the members announced in the convening notice for the
meeting.

3. General meetings shatt be hetd as often as the Board deems desirabl.e.

4. Furthermore the Board shaLt be obl.iged, on the written request of at least such a number
of members as is entitled to cast one tenth of the votes, to convene a general meeting to
be hetd not more than four (4) weeks after submission of the request, lf the request is not
complied with within fourteen days after submission of the request, the members making
the request may convene the meeting themselves by making a catl in accordance with
articte zo or by an advertisement in at least the Dutch daily newspaper, "het FinanciêLe
Dagbtad"

5. The General Assembty may in such case entrust others than members of the Board with
the chair and the secretaria[ duties at the meeting and the keeping of the minutes.

6 The general meetings shatt be held in a place within Europe to be determined in the
convening notice and if so decided upon, through electronic means, by the Board or, in
the event as referred to in sub-paragraph 4 last sentence, by those making the request
referred to there.

7. The General Assembly shall be entitted to inspect the written records of meetings and/or
resolutions of the Board, unless a legitimate material interest of the association opposes
against this,

Admission and right to vote,
Article rz.
r, Admitted to the general meeting shatl" be a[[ the members of the association, the

members of the Board, att the associates, the secretary-generaI and the persons who
have been invited for the meeting by the Board and,/or the GeneraL Assembl.y,
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Not admitted shaLL be suspended members and suspended members of the Board, on

the understanding that suspended members shatl. be admitted to the generaI meeting at

which the resolution on their appeaI against their suspension, termination of membership

or disquatification witl be discussed; suspended members shatL be entitLed to address the

meeting about their suspension, termination of membership or disquatification.

z. The General Assembly shaLl decide on admission of others than the persons referred to in

sub-paragraph r.

3 Each member of ihe association that has not been suspended sha[[ have at least one

vote.
ln the cal"cutation of the totaL number of votes that each member has, account shatt be
+^t.^^ ^r +L^ r^il^.",i^^.
ld^gl I vl Ll lY I vllvw il lv.

a. each member sha[[ always have a whole number of votes; and

b. in principle the number of votes per member shaLl be one vote for every one

hundred euros (EUR 1oo,oo) that it paid Fixed Contribution as referred to in article

Z(z) in the preceding financiaL year, unless otherwise decided upon by the GeneraI

Assemb[y;

c. however, an extraordinary members has not more than one vote,

4. Anyone who is entitted to vote, may give another person entitted to vote a written proxy

to cast his vote. A person entitted to vote may act as a proxy for a maximum of two
persons.

5 Anyone a[lowed to cast a vote according to this article, can exercise this voting right by

means of electronic communication if this is decided upon by those convening the

meeting and announced in accordance with article eo(il. ln this respect it is required that

the voter can be identified through the means of electronic communication, can observe

the meeting discourse, can cast his vote by means of electronic commltnication and can

participate in the discussion.

6. Conditions may be attached to the use of a means of electronic communication by a set

of ruLes as referred to in article 26,

7. lf in accordance with article zo( r) it has been decided that those atlowed to vote may cast

their votes by means of electronic communication, votes cast preceding the meeting by

means of electronic communication, yet no longer than fourteen days before that

meeting, are equated to votes cast at the time of the meeting.

Chairmanship and minutes,

Articte r8,
r. Except in the event those who convened a meeting of the GeneratAssembl.y, as referred

to in articte 16(+), decide otherwise and have notified the members thereof with the

convocation, the general meetings shaLt be chaired by the president of the Board or, in his

absence, by one of the vice-presidents of the Board This shatL be the vice- president with

the Longest term of office on the Board and in his absence the other vice-president
present shatl chair the meeting,

lf the president and ihe vice-presidents are absent, one of the other members of the

Board, to be designated by the Board, shaLl act as chair, lf the chair is not fitted in this way

either, the generaI meeting sha[[ choose its own chair.

2. The proceedings at every general meeting shatl be laid down in minutes by the secretary

or another person designated by the chair, which shatt be adopted and signed by the

chair and the minutes secretary, Those convening the meeting may have a notarial record

made of the proceedings, The contents of the minutes or of the record sha[[ be made
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avai[ab[e to the knowledge of the members.
resotutions of the general assembly.
Article rg.
r. The judgment announced by the chair at the general meeting about the outcome of a

vote sha[[ be decisive, The same shaLt appty to the contents of a resolution which has
been passed, in so far as a vote was taken on a proposal not taid down in writing.

2. lf, however, immediatel.y after the announcement of thejudgment referred to in the first
sub-paragraph its correctness is contested, a new vote shaLl. be taken if the majority of
the General Assembly or, if the original vote had not been taken as a potL or in writing, one
person entitted to vote so desires. As a result of this new vote the [ega[ consequences of
the original vote is cance[[ed,

3 ln so far as the articles of association or the law do not provide otherwise, aLL ihe
resolutions of the General Assembly shatl be passed by an absolute majority of the vaLid
votes cast,

4. Blank votes and invalid votes shatl be considered votes not cast.

5 lf in an election of persons nobody has received an absotute majority a second vote shaLl.

be taken or, in the event of a binding nomination, a second vote among the nominees,
lf then again none of the candidates has received an absolute majority, new votes shall' be
taken until either one person has received an absolute majority or a vote has been taken
between two persons and the vote is tied.
ln the said new votes (not incLuding the second vote) a vote shal.l always be taken
between the persons for whom a vote was cast in the preceding vote, with the exception
of the person for whom the smaltest number of votes was cast in that preceding vote,
lf in that preceding vote the sma[est number of votes was cast for more than one person,
it shatt be determined by Lot for which of those persons no votes may be cast anymore in
the new vote.

lf in a vote between two persons the vote is tied, it shaLt be decided by tot which of the
two has been elected,

6 lf the vote is tied on a business matter, the chair shaLL have the deciding vote,

7. When those altowed to vote are not authorized to cast their votes by means of etectronic
communication, atl votes shaLt be taken oralty, unless the chair considers a written vote
desirable or one of the persons entitled to vote requests this before the vote,
A written vote sha[[ be taken by means of unsigned, secret bal.Lot papers. Resolutions may
be passed by acclamation, unless a person entitted to vote desires a pol"l..

8. As long as at a general meeting all the members are present or represented, val.id
resolutions may be passed on aL[ subjects brought up, provided that this is done
unanimously- therefore atso a proposaI on an amendment to the articles of association,
[ega[ merger, [ega[ demerger or on dissolution -even if there has been no ca[[ or it has not
been made in the prescribed manner or any other regulation for cal.Ling and hoLding
meetings or a formality related thereto has not been observed,

Convening a generaI assembly.
Articte zo.

r, The General Assemblies shal.l. be catled by the Board except in the event referred to in
articte 16(4). The catL shaLt be made in writing to the addresses of the members according
to the register of members referred to in articl.e 3(6),
The convening period shaLt be at least fourteen days, not counting the day of the caLL and
the day of the meeting.
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The Board may decide, when convening a GeneraL Assembly meeting, that those allowed

to vote may cast their vote by means of electronic communication, as provided for in

article 176), (6) and (Z)

z. The convening notice sha[[ state the business to be discussed, subject to the provisions in

article zz.

Participation in ioint undertakings or other PPP's.

Article zr.
ln case the Board wishes, or in case at least such a number of members as is entitted to cast

one tenth of the votes, have indicated to the Board in writing thai they wish, the association to
participate in a JU,zPPP, (to be) established by an Establishing European Decision, the Board witl"
:.-..^-r:^^!^ -..^L ^^-r:^i^-rl^^ ^^ ir- ^^^f^^+ a^-^il^ili+., ^^À t ^^^fi+- f^" +h^ -..^^i-+i^h =nÀ /ar ilclllvts|SltgdLE:5uut tpdr LtutPdLtuilutrtL)uvrrrErrl,rgqJrvrLrLyqrruusrrerrLrrvr rrrs

members, and witL, if the Board deems such participation feasibLe and sufficientLy to the benefit

of the association and,/or its members, make a proposal in this respect to the GeneraI Assembty.

The resotution by the General Assembly on such participation can only be adopted with an at

least two-third majority of the votes cast.

Amendment to the artic
Article ze,

r. Subject to the provisions in article rg(8) the articles of association of the association can

onLy be amended by a resolution of the General Assembly, catled for with the

announcement that amendments of the articles of association wi[[ be proposed there.

z. Those who have cal"Led the General Assembty to discuss a proposal on an amendment to

the articLes of association must make a copy of that proposal. in which the proposed

amendment has been included verbatim avai[ab[e for inspection by the members at a

suitabLe place at least fourteen days before the meeting until after the end of the day on

which the meeiing is hetd,

Moreover a copy as referred to above shalL be sent to a member at his first request,

3 Subject to the provisions in article rg(8) a resotution on an amendment to the articles of
association shall require at least two thirds of the votes cast,

4. An amendment to the articles of association sha[[ not take effect untiI after it has been

Laid down in a notarial deed. Every member of the Board shalt be authorized to have that

deed executed.

5 The above provisions in this articte shalL appl.y mutatrs mutandislo the resolution on [ega[

merger or legaI demerger.
Dissolution ans liquidation.
Articte zr,
r, The association may be dissolved by a resotution of the General Assembly. The

provisions in the sub-paragraphs r, z and 3 of the preceding article shat[ appty mutatrs

mutandis.

z. The tiquidation shaLl. be effected by the Board, uniess the GeneraI Assembty resotves

different[y

3. The Liquidator(s) shal.L transfer aLl. that is teft of the capital" of the association after payment

of the creditors to the members in the proportion that the members paid the contribution

as referred to in articl.e 7Q) and (3) in the last fult financial year prior to the year in which

dissol.ution is resolved. ln the resolution on dissolution the GeneraI Assembly may also

give another destination to the balance, however,

4. After dissotution the association shatl continue to exist in so far as this is necessary for the

Liquidation of its capitat, During Liquidation the provisions of the articles of association sha[l
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remain in force as much as possible. ln documents and announcements from the
association the words"in tiquidation" must be added to its name,

5 The association sha[[ cease to exist at the time at which no assets known to it or to the
tiquidator(s) are present anymore, The tiquidato(s) shaLL report the termination to the
trade register,

6. The books, documents and other data carriers of the dissolved association must be kept
during the statutory period. The keeper shatt be the person who has been designated as
such by the Liquidators.

Administration. financial year and annual accounts,
Article za,

1, The Board shall be obtiged to keep records of the capitat position of the association and
of everything concerning the work of the association, according to the requirements that
follow from this work, in such a manner, and to store the corresponding books,
documents and other data carriers in such a manner, that the rights and obl"igations of the
association sha[[ always be known.

2. The financial year of the association shatL be the calendar year.

3 At a General Assembly within six months after the end of the financial. year, subject to
extension of this period by the GeneraLAssembly, the Board sha[ issue its annuaI report
about the course of business in the association and the management conducted, The
Board sha[[ submit the balance sheet and profit and loss account, with expl.anatory notes,
to the annuaI meeting for approva[,
These documents sha[L be signed by the members of the Board; if the signature of one or
more members of the Board is Lacking, the reasons for this omission sha[[ be given.
After expiry of the six months' period every member may claim from the joint members of
the Board at law that they fulfit these obligations, untess the GeneraI AssembLy has
extended this period, in which case such right first exists after expiry of the so extended
period..

4. The General Assembly shalt give an order to an expert or organisation of experts as
referred to in section 2:393(il of the Civil Code to audit the documents as referred to in the
preceding sub-paragraph lf the General Assembly does noi proceed to giving the order,
the Board shal.l. be authorized to do so. The order may always be withdrawn by the
GeneraL Assembty and by the person who has given it,

The expert shatl report to the General Assembty on his audit; he shalt lay down the
outcome of his audit in an opinion about the accuracy of the annual accounts,

5. The Board shatt be obtiged to keep the documents referred to in The sub-paragraphs r
and 3 during the statutory period.

Committees andlor working groups.
Artic[e zs,

The Board shaLL be authorized to institute one or more committees and,/or working groups
whose tasks and power shatt then be regulated by internaI rules and regul.ations, The
committee(s) and./or working groups shatt be accountabLe for the tasks performed by it,/them
to the Board,

Sets of rules,
Articl.e 26.

r. The General Assembly may lay down and amend one or more sets of rules, in which
subjects are regutated that have not or not futty been provided for in these artictes of
association.
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z, A set of rules may contain no provisions that are contrary to the law or these artictes oÍ

association.

3 The provisions in articte zzí),Q) and 3 shail. appLy mutatis mutandislo resotutions to lay

down and amend a set of rutes,

ln writing,
Articte zz.
r, The requirement of something having to be in writing, as used in these articles of

association, is atso ful.fitled when a means of electronic communication is used, except for

articLe 6 and any tegal.l"y prescribed requirements where the use of writing, with the

exception of a means of electronic communication, is called for,
^ TL- .---..:.-^.--^-! !^ ^^ll ^ 

-^^r:^^ 
l^ ..,,-iri^^ ^^ , '^^l :^ +L^-^ ^.+;^l^- ^f ---^^i-+i^^ i-
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atso futfilled when a means of electronic communication is used to send a readable and

reproducible message to the etectronic address provided to the association.

3. The requirement stating that the option to represent someone has to be in writing, as

used in these articles of association, is also futfil.l.ed when this representation is captured

electronicaLLy,

END

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

This deed was executed in Eindhoven on the date first given in the head of this deed.

After the substance of this deed was stated and explained and after l, civillaw notary, pointed

out the consequences of the contents of this deed for the parties, the appearing person declared

to have taken note of the contents of this deed after timeLy being given the opportunity thereto,

to agree with the contents of this deed and not to require a full reading thereof.

lmmediatety after this deed was read out in a timited form, this deed was signed by the

appearing pcrson and myself, civil-law notary, at four hours and fifty-six minutes post meridiem
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