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OPRICHTING

STICHTING STEINHOFF INTERNATIONAL COMPENSATION CLAIMS

2018S12765EH.INC

Heden, zeven februari tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr. Paul Robert Schut, notaris

te Amsterdam:	

mevrouw mr. Ellen Harms, met als kantooradres Piet Heinkade 229, 1019 HM Amsterdam, 	

geboren te Warnsveld op twaalfmaart negentienhonderd zeven en tachtig,	

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:	

de heer Alexander Reus, wonende te Mainzer Landstrasse 49, 60329 Frankfurt am Main, 	

Duitsland, geboren te Karlsruhe, Duitsland, op vier en twintig april negentienhonderd vijf en —

zestig, gehuwd, houder van een paspoort met als nummer C4FX5VT49, hierna te noemen: 	

"Oprichter". 	

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde een stichting op te richten welke zal worden —

geregeerd door de navolgende statuten:	

STATUTEN:

Definities en interpretatie:

Artikel 1:

1 . In deze statuten zijn de volgende begrippen als volgt omschreven:

Aanspraak klachten, aanspraken en vorderingen van 	

Belanghebbenden jegens een of meer Verweerders verband

houdend met (vermeende) verliezen of schade die geleden

is of zal worden geleden als een (in)direct gevolg van 	

onder andere onrechtmatig handelen en een misleidende —

voorstelling van zaken omtrent de Gebeurtenissen.	

alle personen (waaronder rechtspersonen) die gedurende de

Relevante Periode gehandeld hebben in aandelen en/of —

andere effecten die zijn uitgegeven door Steinhoff en 	

verhandeld werden in de Relevante Periode en die, 	

overeenkomstig het toepasselijke recht, kwalificeren als of

als vergelijkbaar kunnen worden beschouwd met:	

a. beleggingsondernemingen;	

b. kredietinstellingen;	

c. verzekeringsmaatschappijen; 	

d. instellingen voor collectieve belegging in effecten en

de beheermaatschappijen daarvan; 	

e. pensioenfondsen en de beheermaatschappijen 	

daarvan;	

f. (andere) krachtens communautaire wetgeving van de

Europese Unie of het nationale recht van een lidstaat

Belanghebbenden
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vergunninghoudende of gereglementeerde fmanciele

instellingen; 	

partijen die in de uitoefening van beroep of bedrijf —

voor eigen rekening beleggingsactiviteiten	

verrichten;	

geautoriseerde investment managers, en/of	

iedere andere combinatie van beleggers die, met het

oog op het totaal van hun beleggingen in Steinhoff, -

beschouwd kunnen worden als gelijkwaardig aan de

hiervoor onder a. tot en met h. opgesomde beleggers.

het bestuur van de Stichting.	

de op een juli tweeduizend elf in werking getreden	

claimcode die onder meer gepubliceerd is op de website —

van de vereniging Consumentenbond. 	

de Belanghebbenden of hun vertegenwoordigers die een —

Deelnemingsovereenkomst met de Stichting zijn 	

aangegaan, op de wijze zoals goedgekeurd en bekend 	

gemaakt door het Bestuur.	

de overeenkomst tussen een Deelnemer en de Stichting ter

ondersteuning van, onder andere, de verwezenlijking van -

de doelstellingen van de Stichting, zoals omschreven in de

Deelnemingsovereenkomst die wordt verstrekt door het —

Bestuur. 	

de gebeurtenissen die betrekking hebben op de	

Verweerders die uitmondden in, onder andere:	

het strafvorderlijke en fiscale onderzoek in 	

Duitsland dat publiek bekend werd op vier en 	

twintig augustus tweeduizend zeventien;	

het op zeventien September tweeduizend zeventien -

aan de ondernemingskamer van het gerechtshof	

Amsterdam gedane verzoek met betrekking tot 	

Steinhoff International Holdings N.V. aangaande de

op dertig September tweeduizend zestien en 	

zeventien September tweeduizend zeventien 	

gepubliceerde jaarrekening van Steinhoff 	

International Holding N.V.;	

het persbericht van vijf december tweeduizend 	

zeventien waarin Steinhoff liet weten aan (een niet -

gespecifieerd onderdeel van) 	

PricewaterhouseCoopers opdracht te hebben 	

gegeven om onderzoek te doen naar bepaalde 	

g-

h.

i.

Bestuur

Claimcode

Deelnemers

Deelnemingsovereenkomst

Gebeurtenissen

a.

b.

c.
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onregelmatigheden voortkomend uit de door 	

Deloitte genoemde bezwaren.	

d. het persbericht van zes december tweeduizend	

zeventien omtrent twijfels aangaande de vastlegging

betreffende zekere niet-Zuid-Afrikaanse	

vermogensbestanddelen van Steinhoff met een	

waarde van ongeveer zes miljard euro (EUR 	

6.000.000.000);

het persbericht van dertien december tweeduizend —

zeventien waarin Steinhoff International Holdings —

N.V. bevestigde dat de geconsolideerde jaarrekening

van Steinhoff International Holdings N.V. die op —

dertig September tweeduizend zeventien	

gepubliceerd was, ernstig tekortschiet in het geven —

van het wettelijk vereistd inzicht en opnieuw	

opgemaakt moeten worden, dit in de zin van artikel

e.

2:362 lid 6 Burgerlijk Wetboek;

f. het persbericht van twee januari tweeduizend 	

achttien waarin Steinhoff aankondigde te overwegen

of enige aan boekjaar tweeduizend zestien 	

voorafgaandejaarrekeningen van Steinhoff	

International Holdings N.V. en Steinhoff	

International Holdings Limited ernstig tekortschiet -

in het wettelijk vereiste inzicht en opnieuw 	

opgemaakt moeten worden;	

g. andere onregelmatigheden op het vlak van 	

verslaglegging, anders dan hiervoor omschreven, —

aangaande Steinhoff, en die aangelegenheden op het

vlak van corporate governance betreffen; de	

boekhouding; de interne en externe verslaglegging, -

inclusief de interne en exteme controle hierop; en—

h. alle nog onbekende feiten die aan het licht kunnen —

komen door toedoen van, onder andere, de door 	

Steinhoff ingeschakelde forensische accountants van

PricewaterhouseCoopers, onafhankelijke (door een -

of meer gerechtelijke instanties benoemde) 	

onderzoekers, en overheidsinstanties in Nederland, -

Duitsland en Zuid-Afrika met 	

onderzoeksbevoegdheden en die alle betrekking	

hebben op voor beleggers relevante informatie en —

die zich heefit voorgedaan in de Relevante Periode. -
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de raad van toezicht van de Stichting.	

de periode van ten minste een juli tweeduizend veertien tot

en met twee januari tweeduizend achttien, of iedere andere

kortere of langere periode zoals het Bestuur van tijd tot tijd

kan bepalen aan de hand van de wet en naar aanleiding van

de Gebeurtenissen.	

Steinhoff International Holdings N.V. en/of Steinhoff	

International Holdings Limited en/of enige andere van haar

deelnemingen die aandelen, gewone of converteerbare 	

obligaties of enig andere soort van effecten uitgeeft of 	

uitgegeven heeft, zoals Steinhoff Finance Holding GmbH,

Steinhoff Europe AG, Steinhoff Services Limited en 	

Steinhoff Services Proprietary Limited, alsook iedere 	

andere directe of indirecte deelneming van Steinhoff of —

andere door Steinhoff gecontroleerde onderneming.	

de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.-

Vaststellingsovereenkomsten iedere overeenkomst aangegaan door de Stichting met een

of meer Verweerders ter schikking van Aanspraken van de

Belanghebbenden, een deel van de Belanghebbenden, de —

Deelnemers en/of een deel van de Deelnemers.	

Steinhoff, Steinhoffs voormalige en/of huidige leden van -

het Bestuur en/of van de Raad van Toezicht en/of feitelijk

beleidsbepalers, Steinhoffs externe accountants, zoals 	

Deloitte Accountants B.V., en de banken betrokken bij de -

beursnotering van Steinhoff International Holding N.V. —

aan de aandelenbeurs van Frankfurt, namelijk 	

Commerzbank Aktiengesellschaft en Standard Chartered —

Bank, Johannesburg.	

2. Onder de term schriftelijk wordt in deze statuten tevens begrepen langs elektronische weg. —

Naam en zetel:	

Raad van Toezicht

Relevante Periode

Steinhoff

Stichting

Verweerders

Artikel 2:

1 . De stichting draagt de naam: Stichting Steinhoff International Compensation Claims.—

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.	

Doel:	

Artikel 3:

1 . De Stichting heeft ten doel: 	

a. het vertegenwoordigen van de Belanghebbenden en het behartigen en beschermen van

de belangen van de Belanghebbenden in verband met de Aanspraak; 	

b. het identificeren van mogelijke acties richting een of meer Verweerders in de	

relevante landen, omtrent hun verantwoordelijkheid in het kader van de	

Gebeurtenissen;	
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c. het boven tafel krijgen van de waarheid omtrent de Gebeurtenissen en het 	

ondersteunen hiervan, waaronder, maar niet beperkt tot het indienen van een verzoek -

tot het instellen van een enqueteprocedure aangaande Steinhoff bij de 	

ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam of het deelnemen aan een 	

dergelijke procedure als Belanghebbende;	

d. het informeren van het beleggend publiek over mogelijkheden op het vlak van 	

collective acties, met name in Nederland en Duitsland, aangaande het verkrijgen van

vergoeding van door de Gebeurtenissen ingetreden schade; 	

e. het onderzoeken, analyseren en inzetten van juridische gronden in verscheidene	

jurisdicties, binnen en buiten Nederland, teneinde de Aanspraken geldend te maken —

ten behoeve van de Belanghebbenden en, met name, de Deelnemers; 	

f. mogelijke veranderingen op het vlak van corporate governance bij Steinhoff na te 	

streven teneinde te voorkomen dat de fouten, het tekortschieten van intern en extern —

toezicht en controle, en de misstanden die leidden tot de Gebeurtenissen zich 	

nogmaals voordoen;	

g. financiering aan te trekken voor procedures tegen de Verweerders in Duitsland, 	

Nederland, Zuid-Afrika of enige andere geschikte jurisdictie;	

h. het selecteren, inschakelen en instrueren van advocaten en/of advocatenkantoren ten —

behoeve van de Stichting met het oog op het voeren van discussies met en/of	

procederen tegen een of meer Verweerders namens de Stichting en/of de Deelnemers;

i. het contact onderhouden en onderhandelen met de Verweerders met het oog op het —

aangaan van een of meer Vaststellingsovereenkomsten;	

j. het behartigen van de belangen van de Belanghebbenden en, met name, de 	

Deelnemers in verband met een of meer Vaststellingsovereenkomsten waarvan de	

algemeen verbindendverklaring wordt verzocht aan het gerechtshof Amsterdam 	

krachtens de Wet Collective Afwikkeling Massaschade (WCAM), met inbegrip van -

het voeren van verweer als bedoeld in artikel 1014 van het Wetboek van 	

Rechtsvordering en de behartiging van de belangen van Belanghebbenden die ervoor -

kiezen om hun opt-out recht als bedoeld in artikel 7:908 lid 2 Burgerlijk Wetboek uit -

te oefenen; 	 ——	

k. het verkrijgen en verdelen van financiele compensatie voor (een gedeelte van) de	

schade die de Belanghebbenden in het algemeen en de Deelnemers in het bijzonder —

stellen te hebben geleden, een en ander met inachtneming van de voorwaarden van de

Vaststellingsovereenkomst of een rechterlijke beslissingen; en	

1. het doen van alles dat verband houdt met het hiervoor bepaalde, of daaraan dienstig —

kan zijn, dit in de ruimste zin van het woord. 	

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:	

a. het doen van onderzoek naar en het formuleren van een of meer Aanspraken; 	

b. het verstrekken van adequate informatie en voorlichting aan degenen van wie de	

Stichting overeenkomstig artikel 3.1 de belangen behartigt, en het verrichten van alle -

andere activiteiten die verband houden met belangenbehartiging; 	

2.
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c. het aangaan van een financieringsovereenkomst met een procesfinancier teneinde de -

fondsen veilig te stellen die nodig zijn om de doelstelling van de Stichting te 	

verwezenlijken;	

d. het bieden van de mogelijkheid aan Belanghebbenden om zich als Deelnemer bij de —

Stichting aan te sluiten door het aangaan van een Deelnemingsovereenkomst; 	

e. het initieren van gerechtelijke procedures in binnen- en buitenland, alsook het voegen

en/of tussenkomen en/of optreden als belanghebbende in dergelijke procedures,	

daaronder begrepen doch niet beperkt tot procedures als bedoeld in artikel 3:305a 	

Burgerlijk Wetboek en artikel 2:345 Burgerlijk Wetboek; 	

f. het onderhandelen (waar nodig) met relevante partijen, inclusief een of meer 	

Verweerders namens alle Belanghebbenden, een deel van de Belanghebbenden, de —

Deelnemers en/of een deel van de Deelnemers;	

g. het aangaan van een of meer Vaststellingsovereenkomsten;	

h. het indienen van een verzoek, individueel of gezamenlijk met anderen, onder de Wet -

Collectieve Afwikkeling Massaschade bij het gerechtshof Amsterdam met het oog op

de verbindendverklaring van een of meer Vaststellingsovereenkomsten, en alles te —

doen dat bijdraagt aan de verbindend verklaring van die Vaststellingsovereenkomst, —

inclusief het antwoorden op verweerschriften ingediend bij het gerechtshof in die	

procedure, en, waar nodig, het instellen van andere rechtsmaatregelen;	

i. het indienen van een verweerschrift, individueel of gezamenlijk, bij het gerechtshof —

Amsterdam in de onder h. genoemde procedure, gericht tegen of op verbetering van de

voorwaarden van een Vaststellingsovereenkomst in het belang van de 	

Belanghebbenden in het algemeen en van de Deelnemers in het bijzonder;	

j. het aangaan van de overeenkomsten die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitvoeren

van een of meer Vaststellingsovereenkomsten namens alle of een deel van de	

Belanghebbenden of Deelnemers;	

k. het uitvoeren van een verbindend verklaring van een Vaststellingsovereenkomst; het -

innen van uitkeringen uit hoofde van de (collectieve) vorderingen van een of meer —

Belanghebbenden op een of meer Verweerders op grond van de 	

Vaststellingsovereenkomsten, en het verdelen van deze uitkeringen onder de 	

betrokken Belanghebbenden en/of ervoor zorgen dat deze uitkeringen worden gernd —

en verdeeld onder de betrokken Belanghebbenden, al dan niet tezamen met andere —

betalingen die voor de relevante Belanghebbenden onder de	

Vaststellingsovereenkomst bedoeld zijn, alsook het toezicht houden op deze 	

uitkeringen; 	

1. het leggen en onderhouden van contacten met de media; en	

m. het doen van alles dat verband houdt met het hiervoor bepaalde, of daaraan dienstig —

kan zijn, dit in de ruimste zin van het woord.	

3 . De Stichting heeft geen winstoogmerk.	

Naleving van de Claimcode: 	 —

Artikel 4:
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1 . Het Bestuur en de Raad van Toezicht dragen zorg voor de naleving van de Claimcode. Een

besluit van het Bestuur tot afwijking van de Claimcode behoeft de voorafgaande	

schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.	

2. Het Bestuur stelt jaarlijks, na schriftelijke goedkeuring door de Raad van Toezicht, een —

governance-document vast als bedoeld in de Claimcode.	

3. Het governance-document als bedoeld in artikel 4 lid 2 wordt, nadat dit document is 	

goedgekeurd door de Raad van Toezicht op de website van de Stichting gepubliceerd.	

Financiele middelen:	

Artikel 5:

1 . De geldelijke middelen van de Stichting bestaan uit hetgeen de Stichting op welke wijze —

dan ook op wettige wijze verkrijgt waaronder begrepen giften, legaten en bijdragen van —

Deelnemers en van fondsen die door de betrokken procesfinancier beschikbaar worden —

gesteld teneinde het doel en de middelen van de Stichting te kunnen realiseren.	

De verkregen geldelijke middelen mogen uitsluitend worden aangewend ter	

verwezenlijking van het hiervoor gestelde doel.	

2. De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continurteit

van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting. 	

3. Een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon mag over het vermogen en inkomsten van -

de Stichting beschikken als ware het zijn, of haar eigen vermogen en inkomsten.	

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen:	

Artikel 6:

1 . Het Bestuur van de Stichting bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen 	

aantal van ten minste een en maximaal drie bestuurders.	

2. De bestuurders worden benoemd, ontslagen en geschorst door de Raad van Toezicht, na —

raadpleging van het Bestuur. In vacatures moet binnen drie maanden na het ontstaan van de

vacature worden voorzien.	

De Raad van Toezicht zal, zodra er een vacature in het Bestuur is, onverwijld door het 	

Bestuur worden uitgenodigd een nieuwe bestuurder te benoemen. Is na drie maanden geen

nieuwe bestuurder benoemd dan is het Bestuur vrij in haar keuze.	

3. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd door de Raad van -

Toezicht. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door een persoon worden —

vervuld.	

4. Het Bestuur zal als zodanig zijn samengesteld dat het beschikt over de specifieke 	

deskundigheid die noodzakelijk is voor het instellen van rechtsvorderingen en het indienen

van Aanspraken, op voorwaarde dat ten minste een lid van het bestuur een jurist moet zijn

die beschikt over de specifieke ervaring en juridische expertise die noodzakelijk is voor een

adequate behartiging van de belangen van de Belanghebbenden in het algemeen, en voor de

Deelnemers, in het bijzonder in overeenstemming met de statutaire doelstelling en 	

middelen van de Stichting.	

5. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een -

door het Bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is 	
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onmiddellijk doch ten hoogste eenmaal herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature —

benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens —

vacature hij werd benoemd.	

6. Ingeval van een of meer vacatures in het Bestuur behoudt het Bestuur zijn bevoegdheden.—

7. De leden van het Bestuur kunnen voor de werkzaamheden die zij verrichten voor de 	

Stichting in overeenstemming met de Claimcode een vergoeding ontvangen. Deze beloning

(onkostenvergoedingen, presentiegelden en/of provisies) zullen worden vastgesteld door de

Raad van Toezicht en kan op nihil worden gesteld indien dit noodzakelijk is met het oog op

de fmanciele positie van de Stichting.	

Bestuur: taak en bevoegdheden:	

Artikel 7:

1 . Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting, onder meer door de handelingen te

verrichten in overeenstemming met het doel van de Stichting.	

2. Een bestuurder die bij een voorgenomen bestuursbesluit een direct of indirect persoonlijk -

belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting dient dit onverwijld te 	

melden aan het Bestuur.	

3. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij —

een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 2 heeft. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit -

zou kunnen worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. 	

4. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 	

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt	

genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht of met —

algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.	

5. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de —

Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk -

maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het 	

besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van	

Toezicht of met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.	

6. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in de voorgaande leden zijn

genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk te —

worden omschreven en schriftelijk aan het Bestuur te worden medegedeeld.	

7. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. -

Bestuur: vergaderiugen:	 	

Artikel 8:

De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op een wijze die het Bestuur 	

goeddunkt en kunnen ook elektronisch of telefonisch plaatsvinden.	

Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het —

Bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling

van de balans en de staat van baten en lasten, voor zover aanwezig. Daarnaast wordt elk —

kwartaal een vergadering gehouden.	

1.

2.
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3. Yoorts worden vergaderingen gehouden, wanneer een van de bestuurders daartoe de 	

oproeping doet.	

4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de

oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een 	

oproepingsbrief, die ook elektronisch kan plaatsvinden.	

5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te 	

behandelen onderwerpen.	

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de —

aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de 	

vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.	

7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist -

aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en 	

getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefiingeerd.

De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.	

8. Toegang tot de vergaderingen van het Bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders, de -

leden van de Raad van Toezicht en degenen die daartoe door het Bestuur zijn uitgenodigd.-

Bestuur: besluitvorming:	

Artikel 9:

1 . Het Bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in

functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.	

Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten	

vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de 	

vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor een

andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.	

2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of

vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder

dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering

kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten 	

omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij

de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit —

kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. —

3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige

besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de 	

door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen —

niet in acht genomen.	

4. Het Bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een

aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na	

medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.	

5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van een stem.	

9
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Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten

genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van

stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.	

6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij een of meer bestuurders

voor de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt -

bij ongetekende, gesloten briefjes.	

7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.	

8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.	

9. Het Bestuur behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht -

voor: 	 ——

a. het nemen van een besluit om een Vaststellingsovereenkomst aan te gaan namens alle

Belanghebbenden, een gedeelte van de Belanghebbenden, alle Deelnemers of een 	

gedeelte van de Deelnemers;	

b. het aangaan van een overeenkomst om de activiteiten van de Stichting te financieren, -

zoals een fmancieringsovereenkomst voor geschillen;	

c. het wijzigen van de statuten van de Stichting;	

d. het ontbinden van de Stichting;	

e. het aangaan van een fusie of splitsing;	

f. ieder ander (mogelijk) ingrijpend besluit zoals vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Bestuur: defungeren: 	

Artikel 10:

1 . Een bestuurder defungeert:	

a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding

of indien zij ophoudt te bestaan;	

b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;	

c. door zijn aftreden (al dan niet volgens het in artikel 6 bedoelde rooster van aftreden);—

d. door ontslag door de Raad van Toezicht;	

e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;	

f. door zijn toetreding tot de Raad van Toezicht.	

2. Indien een bestuurder is gedefungeerd kan deze persoon in de toekomst opnieuw benoemd

worden als bestuurder. 	

Vertegenwoordiging:	

Artikel 11:

1 . Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting.	

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende —

bestuurders. ——	

3. Op de onbevoegdheid als bedoeld in artikel 7 leden 4 en 5 kan door de Stichting een beroep

worden gedaan.	

4. Het Bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuurders, alsook aan derden, om de

Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.	

Raad van Toezicht:	

10
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Artikel 12:

1 . De Stichting kent een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht

houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting —

alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de Raad —

van Toezicht zijn opgedragen of toegekend.	

De Raad van Toezicht staat het Bestuur met advies terzijde.	

2. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal van -

ten minste een en maximaal drie natuurlijke personen. De leden van de Raad van Toezicht

worden benoemd door de Raad van Toezicht. Vacatures dienen zo spoedig mogelijk te 	

worden vervuld. In afwijking van het voorgaande, betreffende de wijze van benoeming, zal

het eerste lid van de Raad van Toezicht worden benoemd door het Bestuur. De Raad van —

Toezicht blijfit bevoegd, ook indien zij niet volledig is.	

3. Een lid van de Raad van Toezicht die bij een voorgenomen besluit van de Raad van	

Toezicht een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang -

van de Stichting, dient dit onverwijld te melden aan de Raad van Toezicht.	

4. Een lid van de Raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming —

indien hij daarbij een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 3 heeft. Wanneer de Raad van

Toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de Raad van —

Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten 	

grondslag liggen.	

5. Leden van de Raad van Toezicht dienen betrokken te zijn bij de Stichting en kunnen zijn: —

a. Deelnemers;	

b. personen anders dan Deelnemers die over bijzondere expertise beschikken die relevant

is voor het doel van de Stichting.	

6. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en ontslagen door de Raad van 	

Toezicht. In vacatures moet binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature worden -

voorzien.	 :	 :	

7. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.	

8. De leden van de Raad van Toezicht kunnen geen deel uitmaken van het Bestuur.	

9. Minimaal een lid van de Raad van Toezicht dient een jurist te zijn, met de specifieke 	

ervaring en juridische expertise, die noodzakelijk is voor een adequate advisering over en -

toezicht op de juridische aspecten van het door het Bestuur gevoerde beleid. Minimaal een

lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke financiele expertise die 	

noodzakelijk is voor een adequate advisering over en adequaat toezicht op het door het	

Bestuur gevoerde financieel beleid en beheer, waaronder begrepen de door het Bestuur	

opgestelde begroting en jaarstukken.	

1 0. Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken -

en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad alle	

inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de Stichting die deze mocht verlangen. —

De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, 	

bescheiden en andere gegevensdragers van de Stichting.	

11
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11. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de Stichting in de uitoefening van zijn —

taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. 	

12. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert: 	

a. door zijn overlijden;	

b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;	

c. door zijn aftreden;	

d. door zijn toetreding tot het Bestuur;	

e. door ontslag hem verleend door de Raad van Toezicht.	

Een besluit tot ontslag als bedoeld in dit lid onder e., kan slechts worden genomen in een —

vergadering van de Raad van Toezicht waarin alle leden van de Raad van Toezicht, met —

uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.—

Gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht:	

Artikel 13:

1 . Ten minste eenmaal per jaar komen het Bestuur en de Raad van Toezicht in	

gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het	

gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.	

2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het Bestuur en de Raad

van Toezicht gelijkelijk bevoegd.	

3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van -

Toezicht. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de Raad

. van Toezicht in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering	

geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de Raad van Toezicht.	

Boekjaar en jaarstukken:	:	

Artikel 14:

1 . Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.	

2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles 	

betrelfende de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze —

werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende —

boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te

alien tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.	

3 . Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans

en de staat van baten en lasten van de Stichting te maken, voor zover aanwezig, op papier -

te stellen en vast te stellen. 	

4. De Raad van Toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun Bestuur, —

voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is 	

gemaakt.	

5. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere

gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.	

6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde 	

balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden 	

overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave

12
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der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en 	

binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.	

Reglement:	

Artikel 15:

1 . Het Bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin die onderwerpen worden	

geregeld, die naar het oordeel van het Bestuur (nadere) regeling behoeven.	

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.	

3 . Het Bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beeindigen.	

4. Op de vaststelling, wijziging en beeindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 16

lid 1 van toepassing.	

Statutenwijziging:	

Artikel 16:

1 . Het Bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, —

bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene

stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of	

vertegenwoordigd zijn.	

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariele akte tot stand komen. Iedere —

bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.	

3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde

statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.	

Ontbinding en vereffening:	

Artikel 17:

1 . Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden, na voorafgaande schriftelijke 	

goedkeuring van de Raad van Toezicht.	

2. Het besluit van het Bestuur tot ontbinding moet met gewone meerderheid worden genomen

in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.	

3 . Indien het Bestuur besluit tot ontbinding, wordt tevens de bestemming van het 	

liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van —

het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.	 	

Het Bestuur stelt, met inachtneming van de belangen van de Deelnemers, bij het besluit tot

ontbinding van de Stichting de bestemming van het overschot na vereffening vast; de	

voornoemde bestemming dient het doel van de Stichting zo dicht mogelijk te benaderen en

zal worden uitgekeerd aan de Deelnemers of aan een instelling in de zin van artikel 6.33 lid

1 onderdeel b van de Wet Inkomstenbelasting 2001, daaronder begrepen een	

goeddoelinstelling die buiten Nederland is gevestigd in een bij ministeriele regeling	

aangewezen land.	

Voor dit nader besluit tot bestemming van het liquidatiesaldo gelden dezelfde vereisten als

die gelden voor het besluit tot ontbinding.	

De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer

aanwezig zijn.	

13
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4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot	

ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.	

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting

gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de 	

vereffenaars aangewezen persoon.	

6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1 , boek 2 van het Burgerlijk 	

Wetboek van toepassing	

Onvoorziene gevallen:	

Artikel 18:

1 . In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het Bestuur. —

2. Het Bestuur en de Raad van Toezicht sluiten hun aansprakelijkheid zoveel als wettelijk —

mogelijkuit. 	

SLOTBEPALINGEN

1 . In afwijking van het bepaalde in artikel 14 lid 1 loopt het eerste boekjaar van heden af tot -

en met eenendertig december tweeduizend achttien.	

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 2 voor wat de wijze van benoeming betreft, —

treedt de Oprichter voor de eerste maal als bestuurder op als voorzitter, penningmeester en

secretaris. 	

VOLMACHT

De comparant is gevolmachtigd bij een onderhandse akte, waarvan een kopie aan deze akte is —

gehecht.	

SLOT AKTE

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant -

is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor vermelde en daartoe bestemde document 	

vastgesteld. 	

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld.	

De inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. Tevens is de comparant —

gewezen op de gevolgen van deze akte.	 —	

De comparant heeft verklaard tijdig voor het tekenen van deze akte van de inhoud te hebben —

kennis genomen en daarmee in te stemmen.	 	 	

Onmiddellijk daarna is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris, —

ondertekend.	

(Volgt ondertekening)

;GEVEN VOOR AFSCHRLFT:

vfR

**
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In this translation an attempt has been made to be as literal as possible withoutjeopardizing the

overall continuity.

Inevitably, differences may occur in translation, and ifso the Dutch text will by law govern.

INCORPORATION

STICHTING STEINHOFF INTERNATIONAL COMPENSATION CLAIMS

2018S12765EH.INC

On the seventh day of February two thousand and eighteen, appeared before me, Paul Robert

Schut, civil law notary in Amsterdam:

Ellen Harms, officiating at Piet Heinkade 229, 1019 HM Amsterdam, born in Wamsveld on the

twelfth day of March nineteen hundred and eighty-seven, acting pursuant to a written power of

attorney from:

Mr. Alexander Reus, residing at Mainzer Landstrasse 49, 60329 Frankfurt am Main, Germany,

born in Karlsruhe, Germany, on the twenty-fourth day of April nineteen hundred and sixty-five,

married, holder of a passport with number C4FX5VT49, hereinafter referred to as: the

"Incorporator".

The person appearing, acting in said capacity, declared that he hereby incorporates a foundation

("stichting") with the following articles of association:

ARTICLES OF ASSOCIATION

Definitions and interpretation:

Article 1:

1 . In these articles of association the following definitions shall apply:

complaints, entitlements and claims of Interested Parties

vis-a-vis one or more Defendants with respect to (alleged)

losses or damages already suffered or yet to be suffered as

a(n) (in)direct consequence of, amongst others but not

limited to, unlawful acts ("onrechtmatig handelen") and/or

misrepresentations concerning the Events,

all persons (including legal entities) who traded in shares

and/or other securities issued by Steinhoff during the

Relevant Period and who, according to the applicable legal

system concerned, qualify as or can be considered

equivalent to:

a. investment firms;

b. credit institutions;

c. insurance companies;

Claim

Interested Parties
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d. undertakings for collective investment in

transferable securities and alternative investment

funds and their management companies;

e. pension funds and their management companies;

f. (other) financial institutions that are authorised or

regulated under European Union legislation or the

national law of a European Union member state;

g. performing investment activities in the pursuit of a

profession or business for its own account;

h. authorised investment managers; and/or

i. any other combination of investors that, with a view

to the aggregated amount of their investment in

Steinhoff, can be considered equal to the investors

listed under a. up to and including h.

the board ("bestuur") of the Foundation,

the claims code which took effect on the first day of July

two thousand and eleven and which is published, inter alia,

on the website of the Dutch Consumers' Association

Board

Claims Code

(Consumentenbond).

Interested Parties who have entered into a Participation

Agreement with the Foundation, in a form to be approved

Participants

and published by the Board.

the agreement between a Participant and the Foundation to

support the objectives of the Foundation, among other

things, as stated in the Participation Agreement to be

released by the Board.

the events concerning the Defendants that resulted in,

amongst others:

a. the criminal and tax investigation in Germany that

became public on the twenty-fourth day of August

two thousand and seventeen;

b. the proceedings with the Enterprise Chamber of the

Amsterdam Court of Appeal

("ondernemingskamer") concerning Steinhoff

International Holding N.V.'s annual accounts

published on the thirtieth day of September two

thousand and sixteen and filed on the seventeenth

Participation Agreement

Events

day of September two thousand and seventeen;

Steinhoffs release dated fifth day ofDecember two

thousand and seventeen in which Steinhoff

announced that PricewaterhouseCoopers (the

c.
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specific entity was not described in the release) had

been approached to undertake an investigation into

certain accounting irregularities resulting from the

concerns raised by Deloitte;

d. Steinhoffs announcement of the sixth day of

December two thousand and seventeen regarding

doubts concerning the reporting of certain non-South

African assets of Steinhoff which amount to circa

six billion euro (EUR 6,000,000,000);

Steinhoffs announcement dated the thirteenth day of

December two thousand and seventeen in which

e.

Steinhoff International Holdings N.V. confirmed

that, in terms of Article 2:362 paragraph 6 of the

Dutch Civil Code, the two thousand sixteen

consolidated financial statements of Steinhoff

International Holdings N.V. is seriously inadequate

in providing the legally required insight, will need to

be restated and can no longer be relied upon;

f. Steinhoffs announcement of the second day of

January two thousand and eighteen that it continues

to consider whether any other prior years' financial

statements of Steinhoff International Holdings N.V. .

is seriously inadequate in providing the legally

required insight and Steinhoff International Holdings

Limited will need to be restated;

g. any accounting irregularities and misrepresentations,

other than the afore-mentioned, concerning

Steinhoff, involving matters in the field of corporate

governance; the quality, correctness, promptness and

reliability of its accounting and book-keeping,

including its internal and external audits; and

h. all facts yet unknown which may be uncovered by,

amongst others, forensic accountants of

PricewaterhouseCoopers hired by Steinhoff,

independent (court appointed) investigators,

government agencies in the Netherlands, Germany

and South Africa, all relating to investor relevant

information and occurring within the Relevant

Period.

the supervisory board ("raad van toezicht") of the

Foundation.

Supervisory Board
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the period between at least the first day of July two

thousand and fourteen and the second day of January two

thousand and eighteen inclusive, or any shorter or longer

period as may be determined by the Board from time to

time, as supported by law and following the Events.

Steinhoff International Holdings N.V. and/or its Steinhoff

International Holdings Limited and/or any of its

subsidiaries issuing shares, ordinary or convertible bonds

or any other type of securities, such as Steinhoff Finance

Holding GmbH, Steinhoff Europe AG, Steinhoff Services

Limited and Steinhoff Services Proprietary Limited, and

any other direct or indirect Steinhoff affiliates or controlled

companies.

the legal entity to which these articles of association relate,

any agreement between the Foundation and one or more

Defendants regarding the settlement of Claims of the

Interested Parties, part of the Interested Parties, the

Participants and/or part of the Participants in full and final

settlement of those Claims and/or in return for a waiver of

rights.

Steinhoff, Steinhoffs former and/or current board members

and/or supervisory board members and/or policymakers,

Steinhoffs external auditors, such as Deloitte Accountants

B.V., the banks involved in Steinhoffs public offering at

the Frankfurt stock exchange (id est Commerzbank

Aktiengesellschaft and Standard Chartered Bank,

Johannesburg). .

2. In these articles of association, 'in writing' is understood to be any message transferred via

a usual communications channel.

Name and corporate seat:

Article 2:

1 . The Foundation bears the name:

Stichting Steinhoff International Compensation Claims.

2. Its registered office is in the municipality of Amsterdam.

Objects and means:

Article 3:

1 . The objects of the Foundation are:

a. to promote, protect and represent the interests of Interested Parties in general and of

Participants in particular, in connection with their Claims;

b. to identify possible actions against one or more of the Defendants in the countries

concerned, for their responsibility in connection with the Events;

Relevant Period

Steinhoff

Foundation

Settlement Agreement

Defendants
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c. to uncover and assist in the uncovering of the truth concerning the Events, including,

but not limited to filing a petition to conduct an investigation into policy and the

course of events ("enqueteprocedure") of Steinhoffwith the Enterprise Chamber of

the Amsterdam Court of Appeal ("ondernemingskamer") or joining these proceedings

as an interested party;

d. to inform the investing public about class action options, particularly in the

Netherlands and Germany, for recovery of losses incurred due to the Events;

e. to investigate, research, analyse and pursue any possible legal bases in various

jurisdictions, in and outside of the Netherlands, to pursue Claims to those Interested

Parties and, particularly, the Participants;

f. to pursue possible corporate governance changes at Steinhoff to avoid future mistakes,

oversights and failures which led to the Events;

g. to obtain funding for any litigation against the Defendants, either in Germany, the

Netherlands, South Africa, or any other suitable jurisdiction;

h. to select, retain and supervise any attorneys and/or law firms acting on behalf of the

Foundation for the purpose of pursuing discussion with and/or litigation against one or

more of the Defendants on behalf of the Foundation and/or its Participants;

i. to pursue communication and negotiate with the Defendants with a view to entering

into one or more Settlement Agreements;

j. to promote, protect and represent the interests of Interested Parties and, particularly, of

Participants in relation to one or more Settlement Agreements in respect of which the

Court of Appeal may be requested to make an order declaring those agreements

binding pursuant to the Dutch Class Action (Financial Settlement) Act ("Wet

Collectieve Afwikkeling Massaschade or WCAM'), including conducting defence as

referred to in Article 1014 Dutch Civil Procedures Code and to represent the interests

of the Interested Parties who elect to exercise their opt-out right as referred to in

Article 7:908 paragraph 2 Dutch Civil Code;

k. to obtain and distribute financial compensation for (part of) the loss or damage which

Interested Parties in general and Participants in particular claim to have suffered,

subject to the provisions of a Settlement Agreement or a court's decision; and

1. to perform any acts relating or potentially conducive to the above provisions, all in the

broadest sense of the word.

2. The Foundation shall endeavour to achieve its objects by:

a. conducting investigations into and substantiating one or more Claims;

b. providing appropriate information and guidance to the persons whose interests it

promotes, protects and represents pursuant to Article 3.1, and performing any other

activities relating to the promotion, protection and representation of interests;

c. entering into a funding agreement with a litigation funder in order to secure the funds

required for realizing the Foundation's objects and means;

d. offering Interested Parties the opportunity to join the Foundation as Participants by

entering into Participation Agreements;
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e. initiating and/or joining and/or intervening in legal proceedings in and outside the

Netherlands, including without limitation legal proceedings as referred to in Article

3:305a Dutch Civil Code and Article 2:345 Dutch Civil Code;

f. conducting negotiations (where necessary) with relevant parties, including one or

more Defendants on behalf of all Interested Parties, part of the Interested Parties, the

Participants and/or part of the Participants;

g. entering into one or more Settlement Agreements;

h. filing an application, individually or jointly with others, under the Dutch Class Action

(Financial Settlement) Act ( WCAM) with the Amsterdam Court of Appeal for an order

declaring one or more Settlement Agreements binding, and making every possible

effort to have one or more Settlement Agreements declared binding, including

responding to statements of defence submitted to the Court of Appeal in the action,

and (where necessary) instituting other legal actions;

i. submitting a statement of defence, individually or jointly with others, to the Court of

Appeal in the proceedings referred to under h. aimed at opposing against and/or

improving the conditions of a Settlement Agreement in the interest of Interested

Parties in general and Participants in particular;

j. entering into such agreements as are necessary and/or useful for the performance of

one or more Settlement Agreements on behalf of all or part of the Interested Parties or

Participants;

k. the carrying out of an order declaring one or more Settlement Agreements binding;

collecting payments on account of the (group) claims of one or more Interested Parties

against one or more Defendants under the Settlement Agreements, and distributing

such payments among the Interested Parties concerned and/or ensuring that such

payments are collected and distributed among the Interested Parties concerned, either

together with other payments intended for the Interested Parties or separately, in

accordance with the Settlement Agreements, as well as overseeing such payments;

1. establishing and maintaining contacts with the media; and

m. performing any acts relating or potentially conducive to the foregoing and the

Foundation's objects, all in the broadest sense of the word.

3 . The Foundation aims explicitly not to make a profit.

Compliance with the Claims Code:

Article 4:

1 . The Board and the Supervisory Board shall ensure compliance with the Claims Code. A

resolution of the Board to depart from the Claims Code shall be subject to the prior written

approval of the Supervisory Board.

2. Each year the Board shall adopt a governance document as referred to in the Claims Code,

subject to the written approval of the Supervisory Board.

3. The governance document referred to in Article 4.2 shall be published on the website of the

Foundation after it has been approved by the Supervisory Board.

Financial resources
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Article 5:

1 . The Foundation's monetary resources consist of that which the Foundation obtains by any

legal means whatsoever, including gifts, legacies, contributions from Participants and funds

made available by the relevant litigation funder in order to realize the means and objects of

the Foundation.

The monetary resources acquired may only be utilized to achieve the aim set out above.

2. The Foundation retains no more assets than is reasonably necessary for the continuity of

the anticipated activities for the purpose of the Foundation's objectives.

3. Neither a natural person nor a legal person may have control over the Foundation's assets

and income as if it were his or her own assets and income.

Board: composition, manner of appointment:

Article 6:

1 . The Board consists of a minimum of one director up to a maximum of three, as to be

determined by the Supervisoiy Board.

2. The directors are appointed, dismissed and suspended by the Supervisory Board, with the

Board having been consulted. Vacancies must be filled within three months of these

arising.

As soon as there is a vacancy on the board, the Supervisory Board shall immediately be

invited by the Board to appoint a new member of the Board. If no new director has been

appointed after three months, the Board is at liberty to make its own selection.

3 . The chairperson, secretary and treasurer are appointed to office by the Supervisory Board.

The roles of secretary and treasurer may be filled by one person.

4. The membership of the Board shall be such that it has the specific expertise necessary for

instituting legal actions and/or filing Claims, provided that at least one director must be a

lawyer who has the specific experience and legal expertise necessary for the proper

promotion, protection and representation of the interests of Interested Parties in general,

and of the Participants in particular in accordance with the objects and means of the

Foundation.

5. The directors are appointed for a four-year period. They retire according to a schedule to be

drawn up by the Board. A director retiring according to the schedule can be reappointed

immediately, on a maximum of one occasion. A director appointed to an interim vacancy

assumes the place in the retirement schedule of the person to whose vacancy he/she was

appointed.

6. In the event of one of more vacancies on the Board, the Board retains its authorities.

7. The directors may be remunerated for the services they perform for the Foundation in

accordance with the Claims Code. This remuneration (expense allowances, attendance fees

and/or retainers) shall be determined by the Supervisory Board and may be set at nihil if

this is necessary in view of the financial position of the Foundation.

Board: duties and powers:

Article 7 :

1. The Board is responsible for managing the Foundation, among other things by carrying out
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actions in accordance with the Foundation's objects.

2. If a member of the Board has a direct or indirect personal interest in a proposed resolution

of the Board which conflicts with the interests of the Foundation, he shall inform the Board

immediately.

3. A member of the Board may not participate in the deliberation and decision-making if he

has a conflict of interest as referred to in paragraph 2. When, because of such an exclusion,

a resolution of the Board would not be possible, the resolution shall be adopted by the

Supervisory Board.

4. The Board is not authorised to decide to enter into agreements to acquire, transfer and

encumber registered property, unless the decision is taken with prior written approval from

the Supervisory Board or by unanimous vote of all of the directors in office.

5. The Board is not authorised to enter into agreements whereby the Foundation commits

itself as a surety or joint and several debtor, warrants performance by a third party or

provides security for the debt of a third party, unless the decision is taken with prior written

approval from the Supervisory Board or by the unanimous vote of all directors in office.

6. The Supervisory Board is also authorised to subject decisions other than those mentioned

in the previous paragraphs to its approval. Those other decisions must be described clearly

and communicated to the Board in writing.

7. Requests may only be accepted under the benefit of inventory.

Board: meetings:

Article 8:

1 . The Board's meetings are held in a manner as the Board sees fit, and can also occur

electronically or by telephone.

2. A meeting of the Board (the annual meeting) is held every year within six months of the

end of the financial year, at which the finalization of the balance sheet and the income and

expenditure position, insofar as they exist, are discussed. A meeting is also held every

quarter. ,

3. Meetings are also held when one of the directors issues a convocation for this purpose.

4. The convocation to a meeting occurs at least seven days beforehand, not including the day

of the convocation and that of the meeting, by means of a convocation letter, which may

also occur electronically.

5. Aside from the location, time and date, the convocation letter also states the subjects to be

discussed.

6. The meetings are led by the chairperson. If he/she is absent, the meetings are led by the

directors present. Until that moment, the meeting is led by the director present who is most

senior in age.

7. The secretary takes the minutes of the meeting. In the absence of the secretary, a minutes

secretary is appointed by the person leading the meeting. The minutes are established and

signed by those persons who acted as chairperson and minutes secretary in the meeting.

The minutes are subsequently stored by the secretary.

8. The directors in office, the members of the Supervisory Board and those invited to do so by
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the Board have access to the Board's meetings.

Board: decision-making:

Article 9:

1 . The Board can only make decisions if the majority of the directors in office are present or

represented.

A director may be represented in a meeting by another director after a written, sufficient

proxy has been issued, to be assessed by the chairperson of the meeting. Furthermore, a

director may only act as authorised representative for one other director.

2. If the majority of the directors in office are not present or represented in a meeting, a

second meeting is convened, to be held not earlier than two and no later than four weeks

after the first meeting. In this second meeting, irrespective of the number of directors

present or represented, decisions can be made concerning the subjects on the agenda at the

first meeting. This must be stated in the convocation to the second meeting, along with the

reason why a decision can be made, irrespective of the number of directors present or

represented.

3 . Provided that all directors in office are present in a meeting, valid decisions can be made

on all subjects discussed, even if the regulations provided by the articles of association for

convening and holding meetings are not observed.

4. The Board is also able to make decisions outside the meeting with unanimous votes. The

secretary draws up a report on any decision made in this way, which is recorded in the

notes after its joint signature by the chairperson.

5. Every director is entitled to cast one vote.

Insofar as these articles of association do not prescribe greater majorities, Board decisions

are taken with an absolute majority of votes cast validly. In the event of equality of votes,

the proposal is deemed rejected.

6. All voting in a meeting occurs verbally, unless one or more directors requests a written

vote prior to the vote. Written voting occurs by unsigned, closed ballot. .

7. Blank votes are deemed not to have been cast.

8. In all disputes concerning voting, the chairperson of the meeting's decision is final.

9. The Board shall require the prior written approval of the Supervisory Board for:

a. a resolution to conclude a Settlement Agreement on behalf of all Interested Parties,

part of the Interested Parties, the Participants and part of the Participants;

b. to enter into an agreement to fund the activities of the Foundation, such as a litigation

funding agreement;

c. amending the articles of association of the Foundation;

d. dissolving the Foundation;

e. entering into a legal merger or demerger;

f. any other (possible) far-reaching (" ingrijpende") resolution as determined by the

Supervisory Board.

Board: resignation:

Article 10:
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1 . A director resigns:

a. due to his/her death or if the director is a legal entity, due to its dissolution or its

ceasing to exist;

b. due to its loss of free management over his/her assets;

c. due to his/her standing down (whether or not according to the resignation schedule as

intended in article 6);

d. due to dismissal by the Supervisory Board;

e. due to dismissal based on Article 2:298 Dutch Civil Code;

f. due to his/her appointment to the Supervisory Board.

2. If a director resigns, this person can be reappointed in the future.

Representation:

Article 11:

1 . The Board represents the Foundation.

2. The authority to represent is also assigned to two directors acting jointly.

3. The Foundation is able to claim lack of authorisation as defined in article 7 paragraphs 4

and 5.

4. The Board is able to grant authorisation to one or more directors, and to third parties, to

represent the Foundation outside the boundaries of that authorisation.

Supervisory board:

Article 12:

1 . The Foundation has a Supervisory Board. The Supervisoiy Board is entrusted with

supervision of the Board's policy and the general state of affairs within the Foundation, and

the undertaking of those tasks and authorities assigned or allocated to the Supervisory

Board in these articles of association.

The Supervisory Board supports the Board with recommendations.

2. The Supervisory Board consists of a minimum of one and a maximum of three natural

persons, as to be determined by the Supervisory Board. The members of the Supervisory

Board are appointed by the Supervisory Board. Vacancies must be filled as soon as

possible. By way of derogation from the aforementioned, concerning the manner of

appointment, the first member of the Supervisoiy Board shall be appointed by the Board.

If the Supervisory Board is incomplete, it shall nonetheless keep its powers.

3 . If in connection with an intended resolution of the Supervisory Board a member of the

Supervisory Board has a direct or indirect personal interest which conflicts with the interest

of the Foundation, he shall forthwith inform the Supervisory Board about this conflict of

interest.

4. A member of the Supervisory Board shall not participate in the deliberation and decision

making if he has a conflict of interest as referred to in paragraph 3. When because of this a

decision of the Supervisory Board cannot be adopted, the decision shall be adopted by the

Supervisory Board under written record of the considerations on which the decision is

based.

5. Members of the Supervisory Board must be involved with the Foundation, and may be:
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a. Participants;

b. Persons other than Participants possessing particular expertise that is relevant to the

Foundation's aim.

6. The members of the Supervisory Board are dismissed by the Supervisory Board. Vacancies

must be filled within three months of these arising.

7. The Supervisory Board indicates a chairperson and secretary from its members.

8. The members of the Supervisory Board may not be part of the Board.

9. At least one member of the Supervisory Board must be a lawyer, who has the specific

experience and legal expertise necessary for adequate advise and supervision of the legal

aspects of the policy pursued by the Board. At least one member of the Supervisory Board

must have specific financial expertise necessary for adequate advise and supervision of the

financial aspects of the policy and management pursued by the Board, including the budget

and the annual documents drawn up by the Board.

1 0. The Board provides the Supervisory Board with details necessary for the fulfilment of its

tasks and authorities in a timely fashion, and provides any information concerning the

Foundation's affairs to any member of the board who requests it. The Supervisory Board is

authorised to inspect all of the Foundation's books, files and other data carriers, or to allow

them to be inspected.

1 1 . The Supervisory Board may receive assistance from one or more experts in fulfilling its

tasks, at the Foundation's expense.

12. A member of the Supervisory Board resigns:

a. due to his/her death;

b. due to its loss of free management over his/her assets;

c. due to his/her standing down;

d. due to his/her appointment to the Board;

e. due to dismissal granted to him/her by the Supervisory Board.

A decision to dismiss as defined in this paragraph under e can only be made in a meeting of

the Supervisory Board at which all members of the Supervisory Board are present or

represented, with the exception of the member whose dismissal is being discussed.

Joint meeting of the Board and the Supervisory Board:

Article 13:

1 . At least once a year, the Board and the Supervisory Board convene in a joint meeting in

order to discuss general aspects of the policy pursued and to be pursued in the future.

2. The Board and the Supervisory Board are equally authorised to convene a joint meeting.

3. The joint meetings are led by the chairperson of the Supervisory Board. If he/she is absent,

the directors and the members of the Supervisory Board present lead the meeting. Until that

moment, the meeting is led by the member of the Supervisory Board present who is most

senior in age.

Financial year and annual accounts:

Article 14:

1 . The Foundation's financial year is equal to the calendar year.
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2. The Board is obliged to keep records on the Foundation's asset position and all matters

relating to the Foundation's activities, in accordance with the requirements resulting from

those activities and to store the books, files and other data carriers corresponding to these in

such a way, that the Foundation's rights and obligations can be known at all times.

3. Every year within six months of the end of the financial year, the Board is obliged to draw

up the Foundation's balance sheet and statement of income and expenditure, insofar as

present, to be established and set out on paper.

4. The Supervisory Board is authorised to grant the directors discharge for their management,

insofar as this is apparent from the established documents or is otherwise known to them.

5. The Board is obliged to retain the books, files and other data carriers defined in the

previous paragraphs for seven years.

6. Data saved on a data carrier, with the exception of the balance sheet and statement of

income and expenditure set out on paper, may be transferred to and stored on another data

carrier, provided the transfer takes place with the correct and full representation of the data

and this data is available for the entire storage duration, and can be accessed within a

reasonable time.

Regulations:

Article 15:

1 . The Board is authorised to establish regulations governing matters that, in the Board's

opinion, require regulation (further or otherwise).

2. The regulations may not conflict with the law or these articles of association.

3. The Board is authorised to amend or terminate the regulations.

4. The provisions in article 16 paragraph 1 apply to establishing, amending and terminating

the regulations.

Amendment to the articles of association:

Article 16:

1. The Board is authorised to amend these articles ofassociation, following prior written

approval from the Supervisory Board. A decision to amend the articles of association must

be taken by a unanimous votes in a meeting at which all directors are present or

represented.

2. The amendment must be implemented by notarial deed, subject to penalty of nullity. Each

director is individually authorised to allow the deed in question to be passed.

3 . The directors are obliged to submit an authenticated copy of the amendment and the

amended articles of association to the office of the commercial registry.

Dissolution and liquidation:

Article 17:

1 . The Board is authorised to dissolve the Foundation following prior written approval from

the Supervisory Board.

2. The Board's decision to dissolve must be made with a simple majority in a meeting at

which all of the directors are present or represented.

3. If the Board votes in favour of dissolution, the allocation of the liquidation balance is also
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established. In other cases of dissolution, the allocation of the liquidation balance is

established by the liquidators.

Subject to the interests of the Participants, the Board will determine the allocation of the

surplus after liquidation by means of the resolution to dissolve the Foundation; the

aforementioned determination must approach the Foundation's objects and means as

closely as possible and will be distributed to the Participants or an organisation within the

meaning of Article 6.33 paragraph 1 subsection b of the Dutch Income Tax Act 2001 ('Wet

Inkomstenbelasting 2001"), including an organization located outside the Netherlands,

designated by ministerial resolution.

The same requirements as those applicable to the vote for dissolution apply to this further

decision on allocating the liquidity balance.

The liquidation is complete once the assets known to the liquidators are no longer present.

4. The directors implement the liquidation following dissolution, unless other parties are

appointed as liquidators in the vote for dissolution.

5. Once the liquidation is complete, the books and files of the dissolved Foundation remain in

the possession of the person appointed by the liquidators for the period prescribed by law.

6. The provisions of Title 1, book 2 of the Dutch Civil Code also continue to be applicable.

Unforeseen cases:

Article 18:

1 . The Board is authorised to decide on all matters foreseen either by law or in these articles

of association.

2. The Board and the Supervisory Board exclude their liability to the greatest possible legal

extent.

FINAL PROVISIONS

1 . By way of derogation from the provisions in article 14 paragraph 1, the first financial year

runs from today up to and including the thirty-first of December two thousand eighteen.

2. By way of derogation from the provisions in article 6 paragraph 2 concerning the manner

of appointment, the Incorporator shall act initially as Board member, as chairperson,

treasurer and secretary.

POWER OF ATTORNEY

The person appearing is authorised by one private power of attorney appended to this deed.

CONCLUSION DEED

The person appearing has sufficiently proved his identity to me, civil-law notary, and the

identity of the person appearing and involved in this deed has been established by me, civil-law

notary, by virtue of the aforesaid and designated document.

This deed was executed at Amsterdam on the date stated at the beginning of this deed.

The substance of the deed was communicated and explained to the person appearing. The

consequences of this deed were also pointed out to the person appearing.

The person appearing stated that he had taken note of the content of this deed in good time

before the signing of this deed, and that he agreed to it.
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Directly thereafter, this deed, after partial reading, has been signed by the person appearing and
by me, notary.

(Followed signatures)

ISSUED FOR TRUE COPY:

(Signed: P.R. Schut)


