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CONCEPTAKTE 
Stichting Obligatiehouders SeaZip 3, 4, 5 en 6 

 
Naam, zetel en begrippen  
Artikel 1 
1. De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders SeaZip 3, 4, 5 en 6 Shipping Obligaties. 
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Harlingen. 
3. In deze akte worden de volgende begrippen gehanteerd: 
Obligatie: de door de Vennootschap uit te geven schuldtitel op naam met een nominale 
waarde van vijf duizend euro (€ 5.000,00). 
Obligatielening: het totaal van de gelden die de Vennootschap zal hebben aangetrokken door middel 
van uitgifte van Obligaties met een nominale waarde van vijf duizend euro (€ 5.000,00) per Obligatie 
en met een maximum van in totaal driehonderd vijfendertigduizend euro (€ 335.000,00). 
Obligatiehouder: een houder van één of meer Obligaties. 
Obligatievoorwaarden: de voorwaarden die zijn opgesteld door de Vennootschap, waarin onder meer 
de voorwaarden waaronder de Obligatie is verstrekt/zal worden verstrekt zijn aangegeven. 
Parallelle vordering: de vordering die de Stichting heeft op de Vennootschap als bedoeld in artikel 15 
van de Obligatievoorwaarden. 
Register: het door het bestuur van de Vennootschap gehouden register waarin elke Obligatie bij 
uitgifte wordt ingeschreven, onder vermelding van: 
1. het nummer van de Obligatie; 
2. het nominale bedrag van de Obligatie; 
3. de naam van de Obligatiehouder; 
4. het adres van de Obligatiehouder; 
5. de datum van storting van het nominale bedrag van de Obligatie door de Obligatiehouder; 
6. bedrag en datum van (gedeeltelijke) aflossing; 
en alle verdere gegevens die door de Vennootschap relevant worden geacht. 
Schip: het door de Vennootschap nog aan te kopen schip. 
Stichting: de Stichting Obligatiehouders SeaZip 3, 4, 5 en 6 Shipping Obligaties, gevestigd te 
Harlingen, welke Stichting (ondermeer) ten doel heeft het behartigen van de belangen van 
de Obligatiehouders en als zodanig optreedt als Trustee. 
Trustee: de bij deze akte op te richten Stichting. 
Trustovereenkomst: de door de Stichting en de Vennootschap te sluiten 
trustovereenkomst terzake van de Obligatielening. 
Vennootschap: de commanditaire vennootschap m.s. SeaZip 3, 4, 5 en 6  
Scheepvaartbedrijf C.V., gevestigd te Harlingen en aldaar kantoorhoudende aan de Korte 
Lijnbaan 25 (8861 NS), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 80996310. 
 
Doel   
Artikel 2 
Het doel van de Stichting is: 
a. het ontvangen van bedragen door betaling door de Vennootschap, die gelijk zijn aan de 
bedragen die de Vennootschap in verband met de Obligaties of de Obligatievoorwaarden is 
verschuldigd aan de Obligatiehouders. 
Deze Parallelle vordering is een zelfstandig, van de rechten en vorderingen van de Obligatiehouders 
onafhankelijk (parallel) vorderingsrecht van de Trustee op de Vennootschap, die op geen enkele wijze 
afbreuk doet aan de (corresponderende) rechten en vorderingen van de Obligatiehouders. Iedere 
betaling die de Trustee ontvangt op de Parallelle vordering of iedere kwijting of uitstel van betaling, na 
een genomen besluit daartoe als bedoeld in artikel 13 van de Trustovereenkomst, die de Trustee aan 
de Vennootschap verleent, vermindert de (corresponderende) vorderingen van de gezamenlijke 
Obligatiehouders voor een gelijk bedrag, en vice versa. De Parallelle vordering zal te allen tijde gelijk 
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zijn aan het totaal van de geldelijke verplichtingen – in verband met de Obligaties of voortvloeiend uit 
de Obligatievoorwaarden – van de Vennootschap jegens de Obligatiehouders; 
b. het tot zekerheid voor de nakoming door de Vennootschap van de Parallelle vordering, verwerven 
van hypothecaire zekerheid van de Vennootschap op het Schip, conform de Obligatievoorwaarden; 
c. het uitwinnen van het hiervoor onder b. bedoelde zekerheidsrecht en het uitkeren van de die 
voordelen en uitkering aan de Obligatiehouders op de wijze als opgenomen in de 
Obligatievoorwaarden. 
d. het behartigen van de belangen in de meest ruime zin, van de Obligatiehouders, waaronder 
begrepen het aangaan van Trustovereenkomst(en) ten behoeve van deze Obligatiehouders, tussen de 
Stichting, de Obligatiehouders en de Vennootschap; 
e. het uitoefenen en beheren van de rechten van de Obligatiehouders; 
f. het vertegenwoordigen van voormelde Obligatiehouders, zowel tezamen als afzonderlijk, in 
het algemeen, en in het bijzonder met betrekking tot voormelde Obligatieleningen, zowel in 
als buiten rechte, alles in de meest ruime zin. 
 
Bestuur   
Artikel 3 
1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit ten minste één en hoogste drie leden. 
Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - 
door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. 
2. Ingeval het bestuur uit meerdere personen bestaat kiest het bestuur uit zijn midden een voorzitter, 
een secretaris en een penningmeester; de functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door 
één persoon worden vervuld. 
3. Het bestuur wordt door de vergadering van Obligatiehouders al dan niet uit hun midden 
benoemd voor een bepaalde of een onbepaalde tijd. 
4. Indien de Vennootschap geen Obligatielening meer heeft uitstaan of indien bij de Stichting 
gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden geen deelnemers aan de vergadering van 
Obligatiehouders zijn aangemeld, wordt het bestuur benoemd door de besloten Vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid: J.R. Ship Management B.V., gevestigd te Harlingen, feitelijk adres Korte 
Lijnbaan 25 te 8861 NS Harlingen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01088163. 
5. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt 
het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur. 
6. Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.  
 
Obligatiehouders   
Artikel 4 
1. De Stichting kent een vergadering van Obligatiehouders. 
2. Deelnemers aan de vergadering van Obligatiehouders van de Stichting kunnen slechts zijn 
natuurlijke personen en rechtspersonen die houder zijn van één of meer Obligaties uitgegeven door 
de Vennootschap, en die zich als zodanig hebben aangemeld bij de Stichting. 
3. Degene(n) die een Obligatie van een overleden Obligatiehouder heeft/hebben verkregen, is/zijn 
verplicht binnen drie maanden na bedoeld overlijden de Stichting te berichten wie de 
rechtverkrijgende(n) is/zijn van de overleden Obligatiehouder. 
Indien een Obligatie door meer dan één persoon wordt verkregen, zal deze Obligatie aan die personen 
gezamenlijk toebehoren en zullen die personen in een schrijven aan de Stichting een 
vertegenwoordiger aanwijzen zoals hierna in lid 4 bedoeld. 
4. Indien een Obligatie in onverdeeldheid aan meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen toebehoort 
zijn de gezamenlijke gerechtigden verplicht er voor zorg te dragen dat aan de Stichting schriftelijk 
opgave wordt gedaan van één hunner of een derde die de gezamenlijke gerechtigden tot de 
betreffende Obligatie ter zake van die Obligatie jegens de Stichting, de overige Obligatiehouders en 
de Vennootschap zal vertegenwoordigen en door de Stichting, de overige Obligatiehouders en de 
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Vennootschap beschouwd mag worden als ware deze de enige rechthebbende op de betreffende 
Obligatie. 
5. In de periode vanaf het overlijden van een Obligatiehouder tot aan het moment dat de in lid 3 van 
dit artikel bedoelde opgave door de Stichting ontvangen is, worden de stemrechten in de Stichting 
verbonden aan de Obligatie(s) van de overleden Obligatiehouder geschorst, met dien verstande dat de 
stemrechten van de overblijvende Obligatiehouders geacht 
worden alle stemrechten in de Vennootschap te omvatten. 
6. De aanmelding als deelnemer aan de vergadering van Obligatiehouders geschiedt op basis van een 
door het bestuur vastgesteld registratieformulier. 
7. Aan het deelnemerschap van de vergadering van Obligatiehouders zijn geen kosten verbonden. 
8. Het bestuur houdt een Register bij van de deelnemende Obligatiehouders waarin onder meer de 
namen, adressen en e-mailadressen van alle deelnemende Obligatiehouders zijn opgenomen. De 
deelnemende Obligatiehouders zijn verplicht de hiervoor bedoelde gegevens, alsmede de wijzigingen 
daarin, aan het bestuur door te geven. 
9. Het deelnemerschap aan de vergadering van Obligatiehouders eindigt: 
- indien een deelnemende Obligatiehouder geen Obligatiehouder meer is van één of meer Obligaties; 
- door het overlijden van een deelnemende Obligatiehouder, of indien een 
deelnemende Obligatiehouder/rechtspersoon ophoudt te bestaan tengevolge van juridische fusie of 
splitsing. 
10 De vergadering van Obligatiehouders kan het bestuur van advies dienen aangaande het beleid van 
de Stichting. 
11. Het bestuur verschaft de vergadering van Obligatiehouders tijdig de voor de uitoefening van hun 
taak noodzakelijke gegevens. 
12. Het bestuur van de Stichting is, zo dikwijls het bestuur dit nodig acht, bevoegd schriftelijk of per e-
mail een algemene vergadering van Obligatiehouders bijeen te roepen. 
Het bestuur van de Stichting is tot het bijeenroepen van een dergelijke vergadering verplicht zo 
dikwijls daartoe, met opgave van de te behandelen punten, schriftelijk het verzoek gedaan wordt door 
de houders van ten minste een tiende gedeelte van de nog uitstaande Obligaties. 
Indien de Stichting binnen veertien dagen, nadat bedoeld verzoek hem werd gedaan, de algemene 
vergadering niet op de voorschreven wijze zal hebben bijeengeroepen op een termijn van ten hoogste 
veertien dagen na de dag der bijeenroeping, zullen de in de vorige volzin van deze bepaling bedoelde 
Obligatiehouders tot die bijeenroeping kunnen overgaan. 
 
Bestuursvergaderingen   
Artikel 5 
1. De bestuursvergaderingen worden, zodra het bestuur meerdere personen kent, gehouden ter 
plaatse in Nederland als bij de oproeping bepaald. 
2. Het bestuur vergadert als de voorzitter dit vaststelt, en voorts zo vaak één van de 
bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten de 
oproeping doet. 
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de 
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven. 
4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen 
onderwerpen. 
5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen 
geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene 
stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van 
vergaderingen niet in acht genomen. 
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorzien de aanwezigen 
zelf in de leiding van de vergadering. 
7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één 
van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen 
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worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris 
hebben gefungeerd. 
 
Bestuursbesluiten   
Artikel 6 
1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de 
in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan 
zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een 
schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een 
bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden. 
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid 
zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een 
aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een 
relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 
3. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. 
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten 
genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 
4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid vóór de 
stemming een schriftelijke stemming verlangt. 
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 
5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
6. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter 
van de vergadering. 
 
Bestuursbevoegdheid   
Artikel 7 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting. 
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 
financiering, vervreemding en bezwaring van registergoederen. 
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de 
Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, tenzij met voorafgaande 
toestemming van de vergadering van Obligatiehouders. 
 
Vertegenwoordiging   
Artikel 8 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting. 
2. Ingeval het bestuur bestaat uit meerdere personen komt de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. 
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om 
de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 
 
Einde bestuurslidmaatschap  
Artikel 9 
Een bestuurder houdt onverminderd het bepaalde in artikel 298, Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek, op bestuurder te zijn: 
a. door vrijwillig aftreden; 
b. het verstrijken van de periode waarvoor hij werd benoemd; 
c. door zijn overlijden; 
d. doordat hij bij onherroepelijke rechterlijke beschikking failliet wordt verklaard, surséance van 
betaling aanvraagt of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt 
verklaard; 
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e. doordat hij onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen 
verliest; 
f. door ontslag, hem verleend door de vergadering van Obligatiehouders bij besluit genomen met 
twee/derde meerderheid van de stemmen in een vergadering waarin tenminste zoveel 
Obligatiehouders tegenwoordig en/of vertegenwoordigd zijn die minimaal de helft van het totaal aan 
nog uitstaande Obligaties in de Vennootschap vertegenwoordigen. 
 
Vergadering van Obligatiehouders  
Artikel 10 
1. De algemene vergaderingen van Obligatiehouders worden gehouden te in Nederland op de plaats, 
de dag en het uur in de oproep aan te geven. 
2. Zij worden geleid door het bestuur van de Stichting of door een door deze aan te wijzen persoon. Is 
het bestuur van de Stichting niet ter vergadering aanwezig en heeft het bestuur geen persoon 
aangewezen die als voorzitter der vergadering zal optreden, alsmede wanneer een of meer der punten 
van behandeling betrekking heeft of hebben op het functioneren van het bestuur van de Stichting, dan 
voorziet de algemene vergadering zelf in haar leiding. 
3. De punten van behandeling zullen van de dag der oproeping af ter visie liggen voor 
Obligatiehouders ten kantore van de Stichting. Over punten, die niet op deze wijze tevoren aan 
Obligatiehouders zijn medegedeeld, worden ter vergadering geen besluiten genomen. Zij zullen zich 
door een schriftelijk gevolmachtigde ter vergadering kunnen doen vertegenwoordigen. Maakt een 
Obligatiehouder van deze bevoegdheid gebruik, dan zal hij ook zelf ter vergadering mogen aanwezig 
zijn. Het bestuur van de Stichting, haar leden alsmede de leden van het bestuur van de Vennootschap 
en haar werknemers zullen niet als gevolmachtigden van Obligatiehouders mogen optreden. 
4. De ter vergadering aanwezige Obligatiehouders of hun gevolmachtigden moeten de presentielijst 
tekenen en daarop leesbaar vermelden hun naam, voorletters en woonplaats, benevens het aantal 
Obligaties dat zij vertegenwoordigen. 
Bij gebreke van een of ander kunnen zij niet aan de stemming deelnemen en kan hun zelfs de toegang 
tot de vergadering door het bestuur van de Stichting worden geweigerd. 
5. Elke Obligatie van vijf duizend euro (€ 5.000,00) nominaal geeft recht op één stem. 
De besluiten der algemene vergadering van Obligatiehouders worden genomen bij volstrekte 
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigd 
aantal Obligaties, een en ander behoudens het in de volgende bepaling bepaalde. 
6. De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen schriftelijk bij ongetekende 
gesloten briefjes. 
Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van 
stemmen over personen beslist het lot. 
Indien van het ter vergadering verhandelde geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden 
notulen gehouden door een door de voorzitter aan te wijzen Obligatiehouder of een door de 
vergadering aan te wijzen persoon. Deze notulen worden door de voorzitter en de voor het notuleren 
aangewezen persoon ondertekend. De op een vergadering van Obligatiehouders rechtsgeldig 
genomen besluiten zullen bindend zijn, ook voor de tegenstemmers en de niet-aanwezigen. 
 
Boekjaar en jaarstukken  
Artikel 11 
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 betreffende 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 te allen tijde haar rechten en verplichtingen 
kunnen worden gekend. 
3. Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes maanden na 
afloop van een boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de Stichting op te maken. 
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4. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. 
 
Statutenwijziging   
Artikel 12 
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen na voorafgaande goedkeuring door de 
vergadering van Obligatiehouders in een vergadering waarin tenminste zoveel Obligatiehouders 
tegenwoordig en/of vertegenwoordigd zijn die minimaal de helft van het totaal van de nog uitstaande 
Obligaties van de Vennootschap vertegenwoordigen. De voorafgaande goedkeuring van de 
vergadering van Obligatiehouders is niet vereist indien de Vennootschap geen Obligatielening meer 
heeft uitstaan of indien bij de Stichting gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden 
geen deelnemers aan de vergadering van Obligatiehouders zijn aangemeld. 
Het besluit van het bestuur daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een 
vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur 
enige vacature bestaat. 
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid 
afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden. 
 
Ontbinding en vereffening  
Artikel 13 
1. Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden, na voorafgaande goedkeuring door de 
vergadering van Obligatiehouders in een vergadering waarin tenminste zoveel Obligatiehouders 
tegenwoordig en/of vertegenwoordigd zijn die minimaal de helft van het totaal het totaal van de nog 
uitstaande Obligaties vertegenwoordigen. 
De voorafgaande goedkeuring van de vergadering van Obligatiehouders is niet vereist indien de 
Vennootschap geen Obligatielening meer heeft uitstaan of indien bij de Stichting gedurende een 
aaneengesloten periode van drie maanden geen deelnemers aan de vergadering van Obligatiehouders 
zijn aangemeld. 
Op het daartoe te nemen besluit van het bestuur is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing. 
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 
vermogen nodig is. 
3. Bij de ontbinding van de Stichting geschiedt de vereffening door het bestuur. 
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. 
5. Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd zoals door de vergadering van Obligatiehouders bij 
vorenbedoeld goedkeuringsbesluit wordt bepaald. 
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting 
gedurende tien jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon. 
 
Slotbepalingen   
Artikel 14 
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 
 
Artikel 15 
In afwijking van het in artikel 3 bepaalde wordt de beherend vennoot van de Vennootschap, te 
weten de Oprichtster, voor onbepaalde tijd als eerste bestuurder van de Stichting benoemd. 
 
Slotverklaring 
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte nog dat het eerste 
boekjaar van de Stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend éénentwintig. 


