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[Het volgende is een aanvulling op de informatie, gegeven in het bestand
"Herkomst van aan te bieden aandelen van de Maatschappij Helenaveen,
gevestigd te Helenaveen, gemeente Deurne."]
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Van de hieronder weergegeven gedetailleerde informatie over de geschiedenis van de
aandelen van de N.V. Maatschappij Helenaveen [later Maatschappij Helenaveen N.V.]
geef ik hier in het kort de bevindingen.
Net zoals na de introductie van de Euro als betaalmiddel bleek dat er heel wat
papier- en muntgeld verloren is gegaan [of "in het ongerede geraakt"?], zo is dat ook
gebeurd met aandelen van de N.V. Maatschappij Helenaveen over een periode van bijna
anderhalve eeuw. Bij de jaarverslagen werden soms ook lijsten gevoegd van alle
aandeelhouders; bij nauwkeurige bestudering van die lijsten komen er verrassingen
tevoorschijn: het aantal gemelde aandelen is in het geheel niet gelijk aan dat wat er
in omloop zou zijn, soms staan er zelfs meer aandelen in de lijsten dan dat er
aandelen in omloop zouden zijn! Het was gewoonweg onmogelijk om betrouwbare
informatie te verkrijgen van elke afzonderlijke aandeelhouder.
Een omruiling van aandelen in de herfst van 1922 maakt daarna de zaak alleen maar
erger. In de kluis van de vennootschap lagen later nog veel nieuwe aandelen te
wachten op inwisseling tegen de nieuwe; zelfs ver na de Tweede Wereldoorlog bleef dit
probleem bestaan. Er bestonden dus eigenlijk twee aandelen naast elkaar: het
originele - het oude - dat ergens lag te verstoffen of echt verloren was gegaan, en
het nieuwe - met een ander volgnummer! - in de kluis van de vennootschap. Hierop
diende nog wel een handtekening geplaatst te worden.
De perikelen werden nog verder uitgebreid door de oorlogshandelingen, waarbij de
integriteit der aandelen in de kluis en andere waardepapieren op enigerlei manier
aangetast kon zijn.
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Er ontwikkelde zich een uitgebreide correspondentie tussen de Maatschappij en de
verschillende instellingen die zich met het Rechtsherstel bezig hielden.
De omwisseling in 1922 had nog een gevolg: [zeer waarschijnlijk] de eigen aandelen
van de directeur A. Bos [en zijn familieleden] werden als laatste genummerd, samen
met de niet-aangemelde. Hierdoor werd het nog onduidelijker welke aandelen als
verloren beschouwd konden worden.
In het voorjaar 1923 wordt door de dienst van het Ministerie van Financiën te Helmond
het aangeboden pakket oude aandelen vernietigd. De overige - later aangeboden aandeelbewijzen worden door de vennootschap niet vernietigd, maar in de administratie
bewaard. Zo blijft de oude tegenhanger van een nieuw uitgeleverd aandeel nog bestaan,
weliswaar waarschijnlijk op een mij onbekende manier "ongeldig" verklaard, maar als
zodanig door niemand te herkennen.
Rond 1975 vindt men het nodig om de gehele zaak te vernieuwen en worden naast weer
nieuwe aandelen en een aandelensplitsing van 5 op 1 verdere problemen ongewild
veroorzaakt. Met de splitsing "reset" men als het ware de zaak van de oude aandelen;
het aantal nieuwe aandelen wordt gewoonweg gesteld op 5 maal het oude aantal, maar er
is geen enkele controle mogelijk hoeveel oude aandelen eigenlijk verloren gegaan
zijn. Hoewel van minder belang: in 1978 wordt de nominale waarde van de aandelen
terug gebracht van f100 naar f10. De aandeelhouders van dat moment ontvangen dan een
kapitaaluitkering van f90; hiervan heb ik de (handgeschreven) lijst uitgewerkt.
Direct komen er enkele ongerijmdheden naar boven.
In 1984/1985 wordt een tweede splitsing doorgevoerd in de verhouding van 2 op 1. Om
mij onbekende reden wordt de nominale waarde gehouden op f10. De gegevens over deze
tamelijk recente wijziging zijn niet in het archief te vinden, waarschijnlijk
bevinden die details zich bij de opvolger van AMEV Levensverzekeringen, de nieuwe
eigenaar van de Maatschappij Helenaveen N.V. Er worden geen papieren aandeelbewijzen
uitgegeven.
Feit is dat blijkbaar 60 aandelen "kwijt" waren bij de liquidatie van de onderneming.
Dat aantal kan niet anders ontstaan zijn dan door het verschil te nemen van het
statutair aangenomen aantal aandelen en het werkelijk aangeboden aantal. Mijn indruk
is dat in de laatste periode de administratie goed op orde was, dat het betrekkelijk
klein aantal aandeelhouders goed wist wat er gaande was en dat de aandeelbewijzen
netjes, fysiek of giraal, bewaard werden. Dat impliceert dat de niet-aangemelde
aandelen van eerdere datum moeten zijn geweest.
opgesteld door Paul Theelen te Eindhoven op 6 december 2012
Inventarisatie van de statuten van de Maatschappij Helenaveen
De statuten van de vennootschap worden verschillende malen opnieuw opgesteld.
Interessant voor deze zaak is het aantal aandelen, de waarde ervan en aanverwante
zaken.
18 januari 1858: Statuten: 1320 aandelen van f500
5 augustus 1871:
2 augustus 1875:
13 juni 1889: Statuten 1387 aandelen van f500
26 mei 1894: Statutenwijziging 1387 aandelen van f500, maar op de achterzijde wordt
vermeld:
ART. 2 1e alinea. "Het kapitaal der Vennootschap wordt teruggebracht op Vier
honderd drie en veertig duizend vijf honderd gulden, verdeeld in 887 aandeelen van
f500,- elk."
9 november 1915: Waarschijnlijk betreft dit:
De wijziging die in art. 28 wordt voorgesteld, geschiedt met het ook op de onge?
tijdsomstandigheden door den oorlog veroorzaakt. hierdoor zal bewaargeving der
effecten bij de Nederl. Bank mogelijk worden gemaakt.
5 mei 1919: Statuten 887 aandelen van f500
4 december 1942: Statuten 1159 aandelen van f500
26 november 1975: Statuten 5795 aandelen van f100, inlevering der aandeelbewijzen;
daarna vernietiging van de aandeelbewijzen
11 april 1978: Statutenwijziging 5795 aandelen van f10
26 september 1984: Statuten 11590 aandelen van f10

Geschiedenis in vier tijdvakken

Het eerste tijdvak 1858-1922
De gebroeders Jan en Nicolaas van de Griendt uit ‘s-Hertogenbosch en George Jan
Willem Carp uit Breda richten op 18 januari 1858 bij notaris de Bergh te ‘sHertogenbosch de Vennootschap tot ontginning en verveening der Peel, genaamd Helena#276
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Daarbij worden volgens artikel 5 van de statuten 1120 vrije of volgestorte aandelen
toegekend aan bovengenoemde 3 heren, 680 resterende worden ter deelneming en
inschrijving aangeboden; in eerste instantie 200 aan een heel reeks mannen en enkele
weduwen. Hoe overigens de 1120 aandelen over de 3 personen zijn verdeeld blijft
onduidelijk.
De overige 480 aandelen - van de in totaal 1800 mogelijk uit te geven aandelen blijven in reserve en kunnen daarna uitgegeven worden.
De nominale waarde van elke aandeel is f500. Dat de drie heren niet hoeven te betalen
is vanwege het feit dat zij de voorgaande 5 jaren al veel geld in de aankoop en
ontginning van de Peel gestoken hadden.
Volgens artikel 6 zijn de aandelen op naam gesteld en elders wordt gesteld dat
verkoop plaats vindt door tussenkomst van de directeur van de onderneming.
Rond 1860 zijn er dan 1387 aandelen in omloop.
Op 10 december 1884 worden via C. van de Griendt 248 aandelen van Ant. Smits uit
Breda te koop aangeboden. Niet bekend is of de verkoop volledig is uitgevoerd. Deze
Ant. Smits was niet een van de aandeelhouders van het eerste uur, maar de schoonzoon
van Nicolaas van de Griendt die in 1871 overleden was. Er zijn toen dus geen aandelen
"verloren" geraakt.
Begin maart 1889 worden in de krant 500 aandelen te koop aangeboden, via één der
gebroeders van de Griendt nazaten? Of en aan wie deze verkocht zijn is niet
duidelijk, maar in mei 1894 heeft een vermindering tot 887 aandelen zijn beslag
gekregen, en het aantal aandelen blijft lange tijd 887. De 500 aandelen zijn
waarschijnlijk dus terug gekocht door de vennootschap en ingetrokken.
In 1898 wordt een tweede stel dividendbewijzen uitgegeven.
De nummering van de aandelen loopt dan nog tot ver boven de 1000, tot zeker 1400,
hoewel er maar 887 aandelen in omloop waren.
Er is een discrepantie tot het aantal van minstens 1400; waarschijnlijk er zijn
tussen circa 1860 en 1920 extra aandelen uitgegeven en ingetrokken.
De directeur A. Bos wilde o.a. dit punt - de warrige nummering van de aandelen op
naam - verbeteren. In 1919 worden de statuten gewijzigd, het maximaal aantal uit te
geven aandelen is dan 2000, waarvan zijn geplaatst 887 aandelen. Bestaande
aandeelhouders konden desgewenst nog aandelen bijkopen - een aandelenemissie dus -,
tot een maximum totaalbedrag van f156.500.
Uiteindelijk worden er 272 nieuwe aandelen uitgegeven: de aandeelhouders van dat
moment kochten dus een aantal nieuwe aandelen bij en blijkbaar werden 272 nieuwe
aandelen uitgegeven. In totaal zijn dan 1159 aandelen in omloop. Dit aantal zullen we
nog vele jaren tegenkomen. De nummering loopt echter dan nog door boven de 1400.
De kapitaaluitbreiding van 1919/1920 was nodig voor de betaling van de aankoop van
veengronden in twee Limburgse gemeenten; hiermee had men weer voldoende veengrond om
hoogwaardige turfwinning te blijven uitvoeren. De turfwinning zou dan ook meer en
meer gemechaniseerd kunnen worden.
De bestaande aandeelhouders hadden voorkeursrecht en een aantal heeft dan ook voor
bijna f150.000 aandelen bijgekocht; zo kocht de schoonzus van de directeur - die al
50 aandelen bezat - op 18 oktober 1920 er 20 aandelen bij, ten bedrage van f10.000.
Door de altijd optredende mutaties van vóór 1922 werd waarschijnlijk de administratie
steeds lastiger. Elk jaar moesten de aandeelhouders aangeschreven worden voor de
algemene vergadering van aandeelhouders; adres-veranderingen en overlijdens werden
ook niet altijd doorgegeven. De hernummering gaf ook de mogelijkheid de talon-bladen
te vernieuwen, naast de opeenvolging van nummering bij de aandelen van een
aandeelhouder.
In oktober 1922 worden dan alle aandeelhouders verzocht hun aandelen ter vervanging
naar de maatschappij op te sturen. Zij ontvangen hiervoor een nieuw gedrukt aandeel
met nieuw talon-blad. Volgens een brief van 9 april 1923 worden later dan 731
aandelen ingeleverd bij het Ministerie van Financiën, er ontbreken dus nogal wat
exemplaren. Onder aan de brief staat de handgeschreven opmerking dat op 5 mei 1923
deze aandeelbewijzen zijn verbrand.
Uiteindelijk worden er dus 1159 nieuw gedrukte aandelen uitgegeven; er waren 2000
genummerde exemplaren gedrukt en al voorzien van enkele handtekeningen. Het nieuwe
aandeel werd pas geldig als de naam van de eigenaar werd vermeld en als het door de
directeur was ondertekend.
Druppelsgewijs komen daarna tot ver na mei 1923 vele ontbrekende aandelen boven
water.
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De nieuwe aandelen worden door directeur A. Bos in de volgorde van binnenkomst en
rekening houdende met de alfabetische volgorde van de achternaam van de oude aandelen
naar de aandeelhouders opgestuurd. De aandelen die binnendruppelen worden
klaarblijkelijk niet alle vernietigd, wat wel had moeten gebeuren. Op de later
binnengekomen en niet vernietigde aandelen wordt het nieuwe nummer met dik blauw
potlood geschreven, want dat zien we op praktisch alle bewaard gebleven aandelen
staan N.R. xxxx [Nieuw Register?]. Dit was blijkbaar voor de administratie een hulp
ter bepaling van het oude en het nieuwe nummer van een aandeel. Het is echter in het
geheel niet zeker dat deze aandelen ook werkelijk vervangen zijn door nieuwe en
verstuurd naar de al dan niet bekende eigenaar.
Voor zover bekend is er geen lijst gemaakt waarop de aandeelhouders van winter 1922
staan met de beide nummers, oud en nieuw, van hun aandeel of aandelen. Maar deze kan
aan de hand van gegevens wel grotendeels gereconstrueerd worden.
De niet-uitgesproken strategie van directeur A. Bos was klaarblijkelijk de
binnenkomende aandelen te vervangen in de volgorde van binnenkomst, maar ook lag de
nummering van de nieuwe aandelen al grotendeels vast door de achternaam van de
bezitter. Omdat hij het maximaal aantal aandelen kende dat moest worden ingewisseld,
nl. 1159, had hij het voornemen de als laatst genummerde aandelen aan zich zelf toe
te wijzen. De niet aan-gemelde aandelen, die er ongetwijfeld zouden zijn en waarvan
hij ongetwijfeld de nummers kende, kon hij dan vóór de zijne plaatsen. In een later
stadium kon men die (nieuwe) aandelen, aansluitend genummerd met de zijne, als één
blok beschouwen, immers er was nog geen naam op geschreven.
Het volgende tijdvak omspant de periode 1922 tot 1975.
In dat laatste jaar werden de aandelen gesplitst in de verhouding 5 op 1.
Het ontbreken van een betrouwbare lijst met eigenaar, aandeel-nummering, ook oude
niet ingeleverde, wreekt zich na de oorlog: In verband met het Rechtsherstel,
afdeling Effectenregistratie, vindt er een omvangrijke correspondentie plaats tussen
de Maatschappij en de Raad voor het Rechtsherstel. Deze correspondentie gaat over het
eigendom van aparte aandelen, en dan weer vaak over de oude en nieuwe nummering van
die aandelen. Er was in ieder geval veel verwarring, waarschijnlijk juist over de tot
dan toe niet omgewisselde aandelen. Het is in ieder geval zeker dat er rond 1960 nog
enkele niet omgewisselde aandelen “in omloop” waren. Dat blijkt ook uit de notering
in 1957 hiervan in een uitgave van het Ministerie van Financiën m.b.t. aandelen van
talloze vennootschappen in verband met het Rechtsherstel (Nederlandse Staatscourant
van maandag 29 juli 1957, nr. 144).
Daarin worden vermeld als nog “vermiste” aandelen:
nieuw: 47, 48, 504, 505, 570, 611, 612, 670, 861, 862, 1054, 1114, 1115, 1116, 1125,
1141
oud: 896, 897, 1360, 1383, 1384
Van deze beide partijen aandelen wordt elders vermeld: blijkens onze administratie
niet ter registratie conform art. 44 van het Besluit Herstel Rechtsverkeer zijn
aangemeld resp. niet als zodanig zijn geregistreerd.
Wij achten het echter niet uitgesloten, dat de aanmelding resp. de registratie van
een of meer van deze aandelen tengevolge van een nog niet ontdekte vergissing
achterwege is gebleven [brief van het Centraal Bureau voor Effectenregistratie d.d. 3
mei 1956].
Op 23 februari 1946 zijn tenminste 18 oude aandelen in omloop welke destijds niet
voor omwisseling zijn aangemeld: (nieuw) 298, 299, 300, 301, 326, 327, 351, 352, 543,
565, 636, 672, 775, 776, 1076, 1077, 1126, 1127.
Dit alles is maar een fractie van de correspondentie die gevoerd is over dit
onderwerp.
Het derde tijdvak
bevat de aandelen die omgeruild zijn in een verhouding van 5 op 1.
Hierover is nog het nodige in het archief te vinden. Er waren bij de
kapitaaluitkering van f90 per aandeel in 1978 [ca!] 117 aandeelhouders bekend die
samen ruim een half-miljoen gulden ontvangen. De grootaandeelhouder Groote-Bos - een
familielid van directeur Adrianus Bos die in 1931 was overleden - ontvangt dus veel
geld bij deze kapitaalvermindering.
Het vierde tijdvak
loopt dan vanaf de volgende splitsing van de aandelen in de verhouding 2 op 1. Wat er
precies gebeurd is is onduidelijk, omdat de relevante stukken niet in het archief te
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vinden zijn. Wel kan uit de nieuwe inhoud van de statuten de gebeurtenis globaal
gereconstrueerd worden. Er zijn geen fysieke stukken uitgegeven, dat valt tenminste
op te maken uit de statuten.
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Resumerend

Hoewel de vennootschap vanaf het allereerste begin getracht heeft de zaken met
betrekking tot aandelen en aandeelhouders netjes te laten verlopen, is het niet
gelukt een administratie te voeren zonder fouten. De aandeelhouders en andere
rechthebbenden, zoals het nageslacht, waren vaak slordig of niet bekend met het
bestaan van het aandelenbezit en de plichten.
Het aantal "actieve" aandelen kwam niet overeen met het werkelijk aantal dat was
uitgegeven. Inwisseling, de Tweede Wereldoorlog, waardevermindering en dergelijke
maakte te zaak alleen maar onduidelijker.
Omdat er ook geen gevolg is geven aan de vernietiging van alle waardeloos geworden
aandelen, noch door de Maatschappij noch door het Ministerie van Financiën, zijn er
enkele aandelen achtergebleven die volgens mij - de aanvrager van de consignatiegelden van de Maatschappij Helenaveen - eigenlijk allemaal recht hebben op de door de
rechtbank vastgestelde vergoeding.
Twee hier aangemelde aandelen zijn verminkt; dat moet de verklaring zijn dat ze er
tussendoor zijn geglipt.
Drie aandelen waren in het bezit van een hoogleraar te Utrecht, en is waarschijnlijk
pas veel later de waarde ervan ingezien, maar heeft dit destijds niet geleid tot
daadwerkelijke inwisseling of verkoop tegen de toenmalige waarde, maar zijn toch in
"omloop" gebleven.
Dat er veel problemen waren blijkt uit de aandeelhouderslijst over 1931 en 1932, die
in mei 1932 en mei 1933 is opgesteld. Nauwkeurig onderzoek naar naam en aantal
aandelen levert aantallen op van 1161 en 1164, hoewel er maar 1159 aandelen in omloop
zouden zijn. Dus in plaats van "vermissing" is het aantal aangegroeid.

Bijlage: Relevante delen van de Statuten
18 januari 1858
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Statuten

Artikel 5. Het maatschappelijk kapitaal wordt op negen maal honderd duizend gulden
vastgesteld, verdeeld in achttien honderd aandelen, ieder van vijf honderd Gulden.
De aandeelen zijn onsplitsbaar.
De drie eerstgenoemde Comparanten brengen in de Maatschappij in alle de goederen in Artikel 3
omschreven, waartegen aan hen elf honderd en twintig vrije of volgestorte aandeelen worden
toegekend, zullende den zeshonderd en tachtig resteerende aandeelen ter deelneming en
inschrijving worden opengesteld.
De Som uit deze zeshonderd en twintig aandeelen voortspruitende zal worden aangewend, als tot
verlenging van het kanaal, vermeerdering der wijken, arbeidsloonen voor het maken van turf,
cultivering der gronden, daarstellen van gebouwen, bevordering der Scheepsvaart en aflossing
der hypotheek van vijf en tachtig duizend gulden.
Van deze aandeelen worden voorloopig slechts twee honderd aandeelen uitgegeven. [...]
De overige vierhonderd en tachtig aandeelen blijven in reserve en worden niet binnen de eerste
zes maanden en nimmer onder pari uitgegeven. Bij de uitgifte daarvan hebben de oorspronkelijke
deelnemers de voorkeur. Binnen den tijd van drie jaren zullen alle aandeelen moeten geplaatst
zijn, tenzij er verlenging van den termijn door den Koning, aan de Maatschappij verleend
worde.
Artikel 10. Het aandeel wordt door het geheele bestuur en twee Commissarissen onderteekend en
is van den volgenden inhoud: Nummer . . Aandeel in de Maatschappij tot ontginning en
Verveening der Peel, genaamd Helena veen, vastgesteld bij akte voor den Notaris Johannes de
Bergh, te ‘s Hertogenbosch in tegenwoordigheid van getuigen den achttienden January achttien
honderd acht en vijftig verleden, behoorlijk geregistreerd te ‘s Hertogenbosch, den
twintigsten January achttien honderd acht en vijftig, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van
den een en dertigsten December achttien honderd zeven en vijftig, Nummer 66, ter grootte van
f500.- Zegge vijf honderd gulden ten name van ...

5 augustus 1871

Statuten

[???]

13 juni 1889
305

Statuten

ART. 1. [...] De tijd van haar duur wordt nu op nieuw bepaald op dertig jaren, ingaande met
den dag der koninklijke bewilliging der wijziging - 13 Juni 1889 no. 22.
In de overeenkomstig artikel 15 te houden vergadering van het jaar 1918 wordt door het bestuur
voorgesteld de vennootschap na afloop nog voor 10 jaar te verlengen. [...]
ART. 2. Het kapitaal der vennootschap wordt teruggebracht op zes honderd en drie en negentig
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duizend en vijf honderd gulden, verdeeld in 1387 aandeelen van f500. elk.
De aandeelen zijn volgestort.
Bij elke aandeel is een stel bewijzen gevoegd, tegen afgifte waarvan het vast te stellen
dividend wordt uitbetaald.
Dividenden, die niet zijn ingevorderd binnen vijf jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld,
vervallen aan de maatschappij.
Elk aandeel is ondeelbaar; meerdere eigenaren kunnen slechts gemeenschappelijk en door één
persoon hunne rechten uitoefenen.
ART. 3. Artikel 6 der vroegere statuten, zooals dat gewijzigd is bij akte van den 5en
Augustus 1871 verleden voor den Notaris F. C. UMMELS te 's Bosch en met de koninklijke
bewilliging gedagteekend 14 September 1871, opgenomen in de Staatscourant van den 30 September
1871 No. 231, blijft onveranderd.
N.B. Artikel 6 luidt: [...]
Art. 4. Overgang van aandeelen tengevolge van overlijden moet aan het bestuur medegedeeld en
te zijnen genoegen bewezen worden. Ook daarvan wordt aantekening op het aandeel en in het
register der maatschappij overeenkomstig artikel 3 gedaan.
ART. 5. Het bestuur [...]

26 mei 1894 Statutenwijziging
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1387 aandelen van f500, maar op de achterzijde wordt vermeld:
ART. 2 1e alinea. "Het kapitaal der Vennootschap wordt teruggebracht op Vier
honderd drie en veertig duizend vijf honderd gulden, verdeeld in 887 aandeelen van
f500,- elk."

9 november 1915
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5 mei 1919

Statutenwijziging

Statuten van 1919

ART. 2. Het maatschappelijk kapitaal der Vennootschap bedraagt een millioen gulden, verdeeld
in 2000 aandeelen, elk groot f500.-, waarvan zijn geplaatst 887 aandeelen, terwijl het overige
gedeelte van het maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn op 31 December 1928,
behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke Bewilliging, indien deze alsdan
nog mocht worden vereischt, en tot het aanvragen van welke verlenging de directie zonder
eenige nadere machtiging bevoegd zal zijn.
De geplaatste aandeelen zijn alle volgestort; de volstorting der thans nog niet geplaatste
aandeelen geschiedt terstond bij de uitgifte.
Met inachtneming van den termijn, in de eerste alinea van dit artikel genoemd, geschiedt de
uitgifte der thans nog niet geplaatste aandeelen op zoodanigen tijd en onder zoodanige
voorwaarden, - mits niet beneden pari - als door de directie onder goedkeuring van
Commissarissen zal worden bepaald.
De aandeelen zijn op naam, voorzien van formulieren van overdracht, doorloopend genummerd van
1 tot en met 2000, geteekend door den directeur en twee commissarissen, en voorzien van een
stel dividendbewijzen en van een talon, alle dragende hetzelfde nummer als het aandeel,
waartoe zij behooren.
De uitbetaling der dividenden geschiedt tegen inlevering der betreffende dividendbewijzen,
behoudens bevoegdheid der directie om, ingeval een dividendbewijs mocht zijn verloren geraakt,
betaling op gewone kwitantie aan den aandeelhouder volgens het register te doen, door welke
betaling het bewuste dividendbewijs waardeloos zal zijn geworden.
Dividenden, die niet zijn ingevorderd binnen vijf jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld,
vervallen aan de Vennootschap en komen ten bate van het reservefonds.
De aandeelen zijn ondeelbaar. Behooren aandeelen tot eene onverdeeldheid, zoo zijn de
gezamenlijke eigenaren verplicht, bij de uitoefening hunner rechten tegenover de Vennootschap
zich door één perdoon [persoon] te doen vertegenwoordigen.
ART. 3. De aandeelen worden met het volgnummer ingeschreven in een register, hetwelk de namen
en woonplaatsen der aandeelhouders aanwijst.
Ieder houder van een aandeel is verplicht een domicilie binnen Nederland aan te wijzen, bij
gebreke waarvan hij geacht wordt domicilie te hebben gekozen ten kantore der Vennootschap.
Verandering van woonplaats of domicilie moet door aandeelhouders schriftelijk worden
medegedeeld.
Overdracht van aandeelen geschiedt op grond eener verklaring door of vanwege den aandeelhouder
en den verkrijger geteekend, of op grond eener akte, waaruit van den plaats gehad hebbenden
overgang blijkt.
Van de overdracht wordt aanteekening gehouden in gemeld register en wordt verder het formulier
van overdracht op het aandeel door den directeur geteekend, alles op verbeurte van de rechten,
aan het aandeel verbonden, totdat aan de voormelde formaliteiten aan den overgang verbonden
zal zijn voldaan.
Voor elke overschrijving van een aandeel wordt aan de Vennootschap één gulden betaald, behalve
eventueele zegelkosten.
Is de overschrijving een gevolg van vererving in de rechte linie, dan geschiedt zij gratis,
behalve eventueele zegelkosten.
Gedurende den tijd, vallende tusschen de oproeping voor een algemeene vergadering van
aandeelhouders en die vergaderiing [vergadering] zelve, kan geene overschrijving plaats
hebben.
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ART. 4. Overgang van aandeelen tengevolge van overlijden moet aan den directeur medegedeeld
en te zijnen genoege bewezen worden.
Ook daarvan geschiedt aanteekening op de aandeelen en in het register, als in artikel 3
aangegeven.
Alles op verbeurte van de rechten aan de betreffende aandeelen verbonden, totdat aan deze
formaliteiten zal zijn voldaan.

4 december 1942
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26 november 1975
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Statuten

Artikel 1.
1. De vennootschap draagt den naam: N.V. Maatschappij Helenaveen.
2. Zij is gevestigd te Helenaveen.
[...]
Artikel 4.
1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een millioen gulden, verdeeld in twee duizend
aandeelen, elk groot vijfhonderd gulden, waarvan thans zijn geplaatst elf honderd negen en
vijftig aandeelen.
2. De geplaatste aandeelen zijn alle volgestort; de volstorting der nog niet geplaatste
aandeelen geschiedt terstond bij uitgifte.
3. Bij uitgifte der thans nog ongeplaatste aandeelen, alsmede bij uitgifte van aandeelen na
vergrooting van kapitaal, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming
daarin, en wel in verhouding van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten, tot dat hetwelk
wordt uitgegeven, en zulks op de voorwaarden en tot den prijs, mits niet beneden pari behoudens het bepaalde in artikel 38a, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel - welke door
den directeur, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, zullen worden bepaald.
4. De directeur is, na verkregen goedkeuring van den raad van commissarissen, bevoegd
volgestorte aandeelen in het maatschappelijk kapitaal dezer naamlooze vennootschap voor
rekening der vennootschap onder bezwarenden titel te verkrijgen, echter tot geen grooter
nominaal bedrag dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal
Artikel 7.
1. Voor bewijzen van aandeel, talons of dividendbewijzen welke verloren zijn gegaan of in het
ongereede mochten zijn geraakt, kunnen door de directeur, onder goedkeuring van den raad van
commissarissen, duplicaatbewijzen worden afgegeven, onder zoodanige garantie voor de
vennootschap en na zoodanige bekendmakingen, als de directeur, onder gelijke goedkeuring, in
elke bijzonder geval zal geraden oordeelen. de kosten, door een en ander veroorzaakt, komen
voor rekening van den eigenaar wiens stukken vervangen zijn.
2. Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke stukken tegenover de
vennootschap waardeloos.
3. Beschadigde aandeelbewijzen, talons of dividendbewijzen, kunnen ten verzoeke en op kosten
van den houder door nieuwe vervangen worden.
[...]

Statuten

Op zes en twintig november negentienhonderd vijf en zeventig, verscheen voor mij [...]
Kapitaal, aandelen, aandelenregister.
Artikel 2.
1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen gulden (f1.000.000,--), verdeeld in tien
duizend aandelen van elk éénhonderd gulden (f100,--) waarvan zijn geplaatst vijf duizend
zevenhonderd vijfennegentig aandelen.
De overige aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven en wel onder de bepalingen
vastgesteld door de direkteur, na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
Deze bepalingen behelzen: tijdstip van uitgifte, koers van uitgifte (welke niet beneden pari
kan zijn), tijdstip en wijze van volstorting. Houders van de reeds geplaatste aandelen hebben
recht van voorkeur tot het nemen daarvan naar verhouding van het aantal aandelen, dat zij
reeds bezitten.
Met inachtneming van het in artikel 19 lid 1 bepaalde kan de algemene vergadering van
aandeelhouders besluiten, dat houders van reeds geplaatste aandelen geen recht van voorkeur
genieten.
2. De vennootschap is bevoegd voor eigen rekening onder bezwarende titel volgestorte aandelen
in haar maatschappelijk kapitaal te verkrijgen tot ten hoogste de helft van haar geplaatste
kapitaal.
3. Het verwerven van eigen aandelen en het vervreemden daarvan geschieden krachtens besluit
van de direkteur na voorgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
4. Voor eigen aandelen in het kapitaal van de vennootschap wordt geen stemrecht uitgeoefend.
Er vindt op deze aandelen generlei uitkering plaats. Zij tellen niet mede voor de bepaling van
een eventueel quorum.
5. De aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
6. Ten kantore van de vennootschap wordt een register gehouden, waarin worden aangetekend:
a. de naam en het adres van iedere aandeelhouder en het aantal van zijn aandelen, alsmede het
op elk aandeel gestorte bedrag;
b. elke eigendomsoverdracht of overgang van aandelen en plaatsing of intrekking van aandelen
en adreswijziging van aandeelhouders.
7. Iedere aandeelhouder kan van de vennootschap afgifte verlangen van een uittreksel,
inhoudende opgave van de aandelen, welke te zijnen name in het aandelenregister zijn geboekt.
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8. Elke aantekening in het aandelenregister, alsmede het in het vorige lid bedoelde
uittreksel, zal worden ondertekend door de direkteur en een commissaris.
9. Direkteur en commissarissen hebben recht van inzage van het aandelenregister, alsmede de
aandeelhouders voor zover betreft hun inschrijving.
10. Iedere aandeelhouder is verplicht aan de vennootschap zijn adres op te geven.
Aandelen in onverdeeldheid.
Artikel 3.
Indien aandelen tot een onverdeeldheid behoren, kunnen de gerechtigden slechts door één door
hen schriftelijk aangewezen persoon hun uit die aandelen voortvloeiende rechten uitoefenen.
Levering van aandelen.
Artikel 4.
De levering van aandelen geschiedt hetzij door de betekening van een akte van overdracht aan
de vennootschap, hetzij door een schriftelijke erkenning van de overdracht door de
vennootschap op grond van de overlegging aan de vennootschap van die akte. [...]
Overgangsbepaling.
a. Een aandeel van vijfhonderd gulden (f500,--) nominaal geldt voortaan als vijf aandelen van
nominaal éénhonderd gulden (f100,--) elk.
b. Alle uitstaande aandeelbewijzen dienen bij de vennootschap te worden ingeleverd.
c. Ingeleverde aandeelbewijzen zullen worden vernietigd nadat de inschrijving heeft
plaatsgevonden in het in artikel 2 lid 6 bedoelde aandelenregister.
d. Aandeelhouders kunnen hun rechten als aandeelhouder niet uitoefenen zolang zij hun
aandeelbewijzen niet hebben ingeleverd bij de vennootschap.

11 april 1978

480

Partiële statutenwijziging

a. Van artikel 2 vervalt lid 1; daarvoor in de plaats komt een nieuw lid, luidende als volgt:
"1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenhonderdduizend gulden (f100.000,--),
verdeeld in tienduizend aandelen van tien gulden (f10.--), waarvan zijn
geplaatst vijfduizend zevenhonderdvijfennegentig aandelen."

26 september 1984
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Statuten van 1984

Heden zes en twintig september negentienhonderd vier en tachtig, verscheen voor mij, JOHANNES
JOSEPHUS CORNELIS MARKS, notaris ter standplaats Eindhoven; De heer CASPAR WILBERT JOZEF BARON
DE WEICHS DE WENNE, direkteur van Maatschappij Helenaveen N.V., wonende te 5862 AB Geijsteren,
Maasheseweg 4.
[...]
KAPITAAL EN AANDELEN.
Artikel 3. 1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt: TWEEHONDERD VIJFTIG
DUIZEND GULDEN (f. 250.000.--), en is verdeeld in vijf en twintig duizend (25.000) aandelen,
elk aandeel groot nominaal tien gulden (f. 10,--).
2. De aandelen luiden op naam. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
3. Aandelen worden slechts uitgegeven tegen storting van tenminste het nominale bedrag van die
aandelen, behoudens de mogelijkheid van emissie-korting als bedoeld in artikel 80, lid 2, van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 4. 1. De aandelen zijn onsplitsbaar.
2. Behoort een aandeel tot een onverdeeldheid dan zullen de gezamenlijke gerechtigden zich
slechts door een door hen aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap kunnen doen
vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiging zal schriftelijk aan de vennootschap moeten worden
medegedeeld en zal in het register van aandeelhouders worden aangetekend.
Artikel 5. 1. Aandelen kunnen slechts worden uitgegeven ingevolge een besluit van de algemene
vergadering van aandeelhouders of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit
van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen.
Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing
kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders
is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
2. Behoudens het in het volgend lid van dit artikel bepaalde, heeft iedere aandeelhouder bij
uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van
zijn aandelen.
3. De aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng
anders dan in geld, tengevolge van fusie, of worden uitgegeven aan werknemers van de
vennootschap of van een groepsmaatschappij.
4. De aankondiging van de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden
uitgeoefend geschiedt schriftelijk aan de door de aandeelhouders opgegeven adressen.
5. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende vier weken te rekenen na de dag van
verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders.
6. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene
vergadering van aandeelhouders. In het voorstel hier toe moeten de redenen voor het voorstel
en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. Het
voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het vennootschapsorgaan als in lid 1
bedoeld, indien dit voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als
bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. Ten aanzien van deze aanwijzing
zijn de twee laatste zinnen van lid 1 van dit artikel van overeenkomstige toepassing. Dit
vennootschapsorgaan mag van deze bevoegdheid slechts gebruik maken bij een emissie van
aandelen waartoe het orgaan zelf rechtsgeldig heeft besloten.
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7. Voor het besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het
voorkeursrecht of tot aanwijzing als in het vorige lid bedoeld, is een meerderheid van
tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het
geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
De vennootschap legt binnen acht dagen nadat het besluit is genomen een volledige tekst
daarvan neer ten kantore van het Handelsregister.
8. Het hierboven in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij het verlenen
van rechten tot het nemen van aandelen. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen
die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van
aandelen uitoefent.
9. In geval op aandelen een vruchtgebruik rust, komen aan de aandeelhouder toe de uit het
aandeel voortspruitende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, met dien
verstande dat hij de waarde van deze rechten moet vergoeden aan de vruchtgebruiker, voorzover
deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.
Artikel 6. 1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal
is nietig.
2. Volgestorte aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien:
a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte
en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met die reserves die krachtens de wet moeten
worden aangehouden, en
b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt of
houdt, of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan één/tiende
van het geplaatste kapitaal.
3. De direkteur der vennootschap behoeft de voorafgaande machtiging van de algemene
vergadering van aandeelhouders voor een verkrijging als in het vorige lid van dit artikel
bedoeld. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet
in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden
verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
4. De vennootschap mag geen aandelen verkrijgen om, krachtens een voor hen geldende regeling,
over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
5. Het in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel bepaalde geldt niet voor aandelen die de
vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
6. Een dochtermaatschappij mag voor eigen rekening geen aandelen nemen of doen nemen in het
kapitaal van de vennootschap.
Zulke aandelen mag de dochtermaatschappij slechts verkrijgen of doen verkrijgen, voor zover de
vennootschap zelf ingevolge het hierboven in dit artikel bepaalde eigen aandelen mag
verkrijgen.
7. Noch de vennootschap noch haar dochtermaatschappij mag, met het oog op het nemen of
verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap, leningen
verstrekken, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of
zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.
8. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certifikaten daarvan begrepen.
Artikel 7. 1. De aandeelhouders worden met naam en adres ingeschreven in een daartoe door de
direkteur der vennootschap gehouden register, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte
bedrag.
Voorts worden in het register opgenomen de namen en adressen van houders van met medewerking
van de vennootschap uitgegeven certifikaten op naam van aandelen.
2. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Bij de vestiging van het vruchtgebruik kan
worden bepaald dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker.
3. Tevens worden in het register opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van
vruchtgebruik op een of meerdere aandelen hebben, met vermelding welke aan de aandelen
verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 88, Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek toekomen.
Op verzoek van een aandeelhouder/vruchtgebruiker verstrekt de direkteur hem om niet een
uittreksel uit dit register, voorzover het zijn aandelen betreft, met vermelding aan wie de
aan de aandelen verbonden rechten als hiervoor in dit lid bedoeld toekomen.
4. Aandeelhouders zonder stemrecht alsmede vruchtgebruikers van aandelen die stemrecht hebben,
hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certifikaten van aandelen, met dien verstande dat vruchtgebruikers die
geen stemrecht hebben deze rechten hebben tenzij deze hen bij de vestiging of overdracht
worden onthouden.
5. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.
Artikel 8. 1. Voor de levering van de aandelen is vereist een akte van levering en de
betekening van die akte aan de vennootschap of schriftelijke erkenning van de levering door de
vennootschap op grond van overlegging aan de vennootschap van die akte.
2. Het in lid 1 bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de toedeling van aandelen bij
scheiding van enige gemeenschap, alsmede op de vestiging en levering van een recht van
vruchtgebruik. [...]
SLOTVERKLARING.
De komparant, thans handelende in zijn hoedanigheid van direkteur van de te Helenaveen
gevestigde naamloze vennootschap: Maatschappij Helenaveen N.V., en als zodanig deze
vennootschap ten deze vertegenwoordigende, verklaarde tenslotte dat op zes en twintig
september negentienhonderd vier en tachtig zijn geplaatste elfduizend vijfhonderd negentig
(11.590) aandelen, elke aandeel groot nominaal tien gulden (f. 10,--).
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De komparant is mij, notaris, bekend, WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Eindhoven op de
datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de
verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en
op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte
voorlezing door de komparant en mij, notaris, ondertekend.
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