Naspeuringen van Paul Theelen: Notities aandeelhouders

Notities m.b.t. aandelen en aandeelhouders
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28 september 1896 Uitloting obligatiën Sevenum
Aan de orde is thans het uitloten der 10 aandeelen in de Obligatieleening van de
Sevenummer Peel, wegens den gevulden stand der kas wordt besloten 20 aandeelen af te
lossen
Worden uitgeloot de nummers 53, 72, 70, 48, 39, 24, 100, 29, 54, 35, 47, 15, 79, 52,
83, 21, 67, 91, 56 en 5
waarover door den Dir. de noodige kennis zal worden gegeven aam de firma Ohrtinx en
Zn te Utrecht.
30 december 1896 In verband met de vorige notulen deelde de directeur mede:
dat in October de aflossing van 20.000 gld obligaties van de Sevenummer Peel heeft
plaats gehad.
12 augustus 1897 Uitloting aandeelen geldleening.
Met het oog op de obligaties die in October moeten worden afgelost wordt overgegaan
tot vaststelling van het bedrag en besloten f20.000 af te lossen.
uitgeloot werden no. 11, 21, 9, 57, 14, 74, 61, 27, 87, 10, 84, 92, 82, 46, 64, 80,
18, 73, 90 en 45.
19 september 1898 Aflossing leening Sevenum
Wordt voorgesteld en goedgekeurd op 15 October a.s. het saldo der leening Sevenum ad
f20000 af te lossen.
16 juni 1901 verloren coupon.
De voorz. deelt mede dat de Heer Bosman aandeel der Mij heeft verloren coupon no 43
groot f82 van het aandeel no 1260.
Men besluit dat dit bedrag aan hem zal worden uitbetaald mits hij eene gezegelde
verklaring overlegt dat hij later dit geld zal teruggeven als de coupon mocht worden
aangeboden.
18 juni 1906 aandeelen van commissarissen
Ter voldoening aan de 3e alinea van art 13 der Statuten worden door de Heer van de
Blocquery 2 aandeelen Helenaveen en wel de nummers 1267 en 1268 gedeponeerd.
De door de Heer Vrederijk Engelburg gedeponeerde 2 aandeelen worden aan hem
gerestitueerd, [...]
Effecten aanwezig in de brandkast
De in de brandkast aanwezige affecten worden nagezien en in orde bevonden; er blijkt
aanwezig te zijn: 73 stuks behorende tot het Belegd Reservefonds- en wel 20
obligaties Holl. IJz Spoorweg en 53 oligaties Ned. Werk schuld, zoo? de 67 stuks
ehoorende tot het hoofd Effecten zonder belegd kasgeld en wel 22 obligaties Holl. IJz
SpMij 25 oblig. Staats? en 20 oblig. Ned. Werk schuld.
Alle vermelde stukken hebben een waarde van nominaal f1000
Nog zijn aanwezig 5 obligaties leening Amsterdam a f1000 die buiten de afgesloten
brandkast blijven ten einde door verkoop direct te kunnen voorzien in eventueel
gebrek aan contant kasgeld.
17 september 1906 In verband met de gelezen notulen wordt de opmerking gemaakt dat
bij de opsomming der effecten ook het percentage diende gevoegd te worden. De
directeur zal dit alsnog nazien.
2 juni 1907 beleggen en gelden
Tenslotte wordt [...] zich naar buiten om eenige oude obligaties en dividendbewijzen
te vernietigen. de volgende worden ten vure gedoemd:
de oude obligatie der leening 1880 met coupons
idem
“
1889 “
“
verder de dividendbewijzen:
no 39,40
beide compleet
no 41
885 stuks (2 ontbreken)
no 42
compleet
no 43
compleet
no 44
compleet
Nadat commissarissen zich overtuigd hebben dat zij geheel en al vernietigd zijn,
sluit de voorzitter de vergadering.
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16 mei 1916 De directeur deelt mede dat W. van Engelenburg, werktuigkundig Ingenieur
te Bemmel voor een aandeel in de plaats is gekomen van zijn vader Vredenrijk
Engeleburg
De 8 aandeelen van de wed. Roelofs gingen op hare 5 zoons over.
Mevr E. Ludwig geb. Nering Bögel verkocht 4 aand. aan den Heer Kinderman.
Een aandeel van wijlen mr F. v Lanschot werd overgeschreven op naam van Jhr mr F. van
Rijckevorsel.
5 oktober 1916 Aandeel no 1132 van wijlen mr F A J. van Lanschot werd overgeschreven
op J.P. van Lanschot echtgenoot Jhr mr L. van Fisenne te sHage no 847, 915, 1273,
1274 1275 en 1230 van F Armand op naam van J.G. Raning Warmolts te Amsterdam
no 405 en 1016 van mejuf. C M Verkerk op naam en denzelfde no 442 1279 en 1280 van
Jhr C.C.A. Ridder van Rappard op naam van Jhr. C.L Roëll.
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