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PARTIELE STATUTENWIJZIGING
Dossier:
Betreft:

61839/tk/mm
Stichting Pensioenfonds SCA wordt Stichting Pensioenfonds Essity

Heden, een en dertig mei tweeduizend achttien, verscheen voor mij, ---------
mr. Anton Hendrik Theodoor Kock, notaris te Eindhoven:------------
mevrouw Amal Jellouli, geboren te Hoogezand-Sappemeer op acht juli negentienhonderd vijf en
tachtig, wonende per adres dr. Cuyperslaan 82, 5623 BB Eindhoven. ---------
INLEIDING-----------------------A.
De stichting---'-------------------------
Stichting Pensioenfonds SCA, statutair gevestigd te gemeente Zeist, kantoorhoudende Arnhemse Bovenweg 120, 3708 AH Zeist, ingeschreven in het handelsregister van de -
Kamers van Koophandel onder dossiernummer 51702266, ----------
hierna te noemen: de "Stichting", is opgericht op een en dertig december tweeduizend tien,
blijkens akte van juridische fusie op dertig december tweeduizend tien verleden voor -
mr. J.A.M. ten Berg, notaris te Rotterdam.-----------------B.
De statuten van de Stichting zijn:-------------------
laatstelijk geheel gewijzigd per een juli tweeduizend veertien, blijkens akte van -
splitsing verleden voor mij, notaris, op zeventien juni tweeduizend veertien; en -
vervolgens--------------------------gedeeltelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden op negen en twintig december tweeduizend veertien voor mij, notaris; en tenslotte-------
wederom gedeeltelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden op dertig januari tweeduizend zeventien voor mij, notaris, en zijn sindsdien niet meer --
gewijzigd.--------------------------C.
Door het voltallige bestuur van de Stichting is op zestien februari tweeduizend achttien,
conform de wettelijke en statutaire voorschriften, met algemene stemmen rechtsgeldig besloten tot een wijziging van de statuten van de Stichting, ten gevolge waarvan alleen artikel 1 en artikel 2 van de statuten van de Stichting worden gewijzigd en de overige -
bepalingen uit de statuten ongewijzigd blijven. ---------------D.
Bij afzonderlijke machtiging is door het bestuur van de Stichting aan de verschenen -
persoon machtiging verleend teneinde de akte van statutenwijziging te doen verlijden. -
Van het onder C bedoelde besluit en gemelde volmacht aan de verschenen persoon blijkt
uit de aan deze akte gehechte notulen en de aan deze akte gehechte volmacht. ----STATUTENWIJZIGING--------------------
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De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van het vorenstaande artikel 1 en 2 de statuten van de Stichting te wijzigen en wel als volgt:---------STATUTEN ----..__
_
Stichting Pensioenfonds Essity----------------------
Artikel 1- Definities-------------------------In deze statuten wordt verstaan onder:---------------------"Stichting":
Stichting Pensioenfonds Essity; ---------"statuten":
<le statuten van de Stichting; ----------"bestuur":
het bestuur van de Stichting;----------"bestuurder":
ieder lid van het bestuur van de Stichting; -----"pensioenfondsdirectie":
de directie van de Stichting;
"directie":
de directie(s) van de werkgever(s);--------''werkgever":
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Essity Holding Netherlands B.V. en overige aangesloten ondememingen;---------------
de pensioenregelingen zoals overeengekomen in de --
"pensioenregeling":
pensioenovereenkomst(en) tussen de werkgever en haar werknemers;----------------d~ vennootschap en de direct of indirect met haar gelieerde
"aangesloten ondernemingen":
ondernemingen die door de werkgever zijn aangewezen en
door het bestuur als aangesloten ondernemingen zijn -
toegelaten;·-----------------
de (centrale)(groeps)ondememingsra(a)d(en) van de -
"ondernemingsraad":
werkgever;-----------------de persoon die op grond. van het Burgerlijk Wetboek een ''werknemer":
arbeidsovereenkomst .heeft met de werkgever,
uitgezonderd vakantiekrachten en stagiaires; ----
al hetgeen tussen de. werkgever en een werknemer is -
"pensioenarbeidsvoorwaarden":
overeeagekomen betreffende pensioen;------
de overeenkomst tussen de werkgever en de Stichting -
"uitvoeringsovereenkomst":
aangaande de uitvoering van één of meer -----
pensioenovereenkomsten;-----------
de door de Stichting opgestelde pensioenreglementen met "reglementen":
betrekking tot de verhouding tussen de Stichting en de deelnemers, de gewezen deelnemers, de gewezen partners
en de pensioengerechtigden; ----------
degene die volgens de bepalingen van één van de --
"deelnemer":
pensioenreglementen van de Stichting pensioenaanspraken
verwerft jegens de Stichting;----------
degene die het deelnemerschap anders dan door overlijden
"gewezen deelnemer":
of pensionering heeft beëindigd en op grond van dit -deelnemerschap anders dan als pensioengerechtigde nog pensioenaanspraken heeft tegenover de Stichting;--
degene voor wie op grond van het (de) (vervroegd)(pre)-
"pensioengerechtigde":
pensioenreglement(en) het pensioen is ingegaan;---
het Verantwoordingsorgaan van de Stichting;----
"Verantwoordingsorgaan":
de Visitatiecommmissie van de Stichting;-----
"Visitatiecommissie":
een verzekeraar die op grond van de Wet op het financieel
''verzekeraar":
toezicht in Nederland het bedrijf van levens-of ---
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schadeverzekeraar mag uitoefenen;-------
De
Nederlandsche Bank N.V.;---------
"DNB":
de Stichting Autoriteit Financiële Markten; ----
"AFM":
Pensioenwet.---------------"PW":
Artikel 2 -Naam en zetel------------------------1.
De Stichting draagt de naam Stichting Pensioenfonds Essity. ----------2.
De Stichting is een ondernemingspensioenfonds en statutair gevestigd te Gemeente Zeist
en houdt kantoor te Zeist of een andere daartoe door het bestuur aangewezen plaats in
Nederland.----------------------------

SLOTVERKLARING--------------------De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde tenslotte dat voor het overige de -
huidige statuten worden gehandhaafd.--------------------

SLOT----------------------------
WAARVAN AKTE is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan de verschenen
persoon opgegeven en toegelicht.----------------------
De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen,
tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in
te stemmen.-----------------------------Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.--------------------

(Volgen handtekeningen)
GEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
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Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Pensioenfonds Essity
Ondergetekende, mr. Anton Hendrik Theodoor Kock, notaris te Eindhoven, verklaart op
een en dertig mei tweeduizend achttien dat de statuten van de stichting Stichting Pensioenfonds
Essity (voorheen genaamd Stichting Pensioenfonds SCA statutair gevestigd te gemeente Zeist,
na wijziging bij akte op een en dertig mei tweeduizend
tien voor de ondergetekende verleden,
luiden als volgt (deze doorlopende tekst bestaat uit 11 g na's):

STATUTEN-----------------------
Stichting Pensioenfonds Essity-----------------------
Artikel 1- Definities-------------------------
In deze statuten wordt verstaan onder:--------------------"Stichting":
Stichting Pensioenfonds Essity; --------"statuten":
de statuten van de Stichting; ----------"bestuur":
het bestuur van de Stichting;----------"bestuurder":
ieder lid van het bestuur van de Stichting; -----"pensioenfondsdirectie":
de directie van de Stichting;
"directie":
de directie(s) van de werkgever(s);--------''werkgever":
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Essity Holding Netherlands B.V. en overige aangesloten ondernemingen;--------------"pensioenregeling":
de pensioenregelingen zoals overeengekomen in de --
pensioenovereenkomst(en) tussen de werkgever en haar
werknemers;----------------"aangesloten ondernemingen":
de vennootschap en de direct of indirect met haar gelieerde
ondernemingen die door de werkgever zijn aangewezen en
door het bestuur als aangesloten ondernemingen zijn
toegelaten;·----------------"ondernemingsraad":
de (centrale)(groeps)ondernemingsra(a)d(en) van de
werkgever;-----------------
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''werknemer":

de persoon die op grond van het Burgerlijk Wetboek een arbeidsovereenkomst heeft met de werkgever,
uitgezonderd vakantiekrachten en stagiaires; ----
"pensioenarbeidsvoorwaarden":
al hetgeen tussen de werkgever en een werknemer is -
overeengekomen betreffende pensioen;------
"uitvoeringsovereenkomst":
de overeenkomst tussen de werkgever en de Stichting -
aangruµide de uitvoering van één of meer -----
pensioenovereenkomsten;-----------
"reglementen":
de door de Stichting opgestelde pensioenreglementen met betrekking tot de verhouding tussen de Stichting en de
deelnemers, de gewezen deelnemers, de gewezen partners
en de pensioengerechtigden; ----------
"deelnemer":
degene die volgens de bepalingen van één van de --
pensioenreglementen van de Stichting pensioenaanspraken
verwerft jegens de $tiçhting;----------
"gewezen deelnemer":
degene die het deelnemerschap anders dan door overlijden
of pensionering heeft beëindigd en op grond van dit -
deelnemerschap anders dan als pensioengerechtigde nog pensioenaanspraken heeft tegenover de Stichting;--
"pensioengerechtigde":
degene voor wie op grond van het (de) (vervroegd)(pre)-
pensioenreglement(en) het pensioen is ingegaan;---
"Verantwoordingsorgaan":
het Verantwoordingsorgaan van de Stichting;----
"Visitatiecommissie":
de Visitatiecommmissie van de Stichting;-----
"verzekeraar":
een verzekeraar die op grond van de Wet op het financieel
toezicht in Nederland het bedrijf van levens - of --
schadeverzekeraar mag uitoefenen;--------
"DNB":
De Nederlandsche Bank N.V.;--------
"AFM":
de Stichting Autoriteit Financiële Markten; ----
Pensioenwet.----------------"PW":
Artikel 2 - Naam en zetel---------""-'-----------------1.
De Stichting draagt de naam Stichting Pensioenfonds Essity. ---------2.
De Stichting is een oadememingspensioenfonds en statutair gevestigd te Gemeente Zeist en houdt kantoor te. Zeist of een andere daartoe door het bestuur aangewezen plaats in -
Nederland.---------------------------Artikel 3 -Doel en werkingssfeer---------------------1.
De Stichting stelt zich ten doel het uitvoeren van de pensioenregeling en in het kader -
daarvan het verstrekken of doen verstrekken van pensioen- of andere uitkeringen aan -
deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden, één en ander
overeenkomstig de bepalingen van deze statuten.---------------2.
De Stichting is bevoegd zijn doel na te streven door:-------------a.
het vormen en beheren van een vermogen van de pensioenregeling, bestemd om daaruit de pensioenuitkeringen voortvloeiende uit de betreffende pensioenregeling te
verrichten,--------------------------b.
het geheel of gedeeltelijk overdragen of verzekeren van de uit de aangegane --
verplichtingen voortvloeiende risico's van de pensioenregeling door middel van het
sluiten van verzekeringen ten behoeve van de pensioenregeling met een verzekeraar,
c.
het vaststellen van een actuariële en bedrijfstechnische nota waarin voor de --
pensioenregeling een omschrijving is opgenomen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het bij of krachtens de artikelen 25, 95, 126 tot en met 137 en 143
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van de PW bepaalde. De actuariële en bedrijfstechnische nota bevat voorts voor de pensioenregeling een verklaring inzake beleggingsbeginselen en een beschrijving
van de sturingsmiddelen.--------------------3.
Het bestuur legt de doelstellingen en beleidsuitgangspunten waaronder de risicohouding
van de Stichting schriftelijk vast. -------------------
Artikel 4 - Reglementen------------------------1.
De pensioenaanspraken van de deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners en
pensioengerechtigden worden geregeld in een of meer reglementen. Dit (Deze) ---
reglement(en) word(t)(en) vastgesteld door het bestuur van de Stichting conform artikel 14
en dien(t)(en) in overeenstemming te zijn met het bepaalde in de (betreffende)
uitvoeringsovereenkomsten, de collectieve arbeidsovereenkomst, de -------
pensioenarbeidsvoorwaarden en de bepalingen in de PW en de overige wet- en---
regelgeving. --------------------------2.
Het bestuur kan ook andere reglementen vaststellen, waarin andere zaken worden geregeld
die naar het oordeel van het bestuur nadere regeling behoeven.---------3.
De reglementen mogen geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten. Mocht zulks onverhoopt toch het geval zijn dan prevaleert te allen tijde de tekst van deze statuten.-
Artikel 5 - Middelen, uitgaven en beheer------------------1.
De middelen van de Stichting kunnen bestaan uit:-------------a. Bijdragen van de werkgever;--------------------b. Bijdragen van de deelnemers;
c. Uitkeringen welke krachtens eventueel gesloten verzekeringen worden verkregen; -d. Betaling terzake van waardeoverdrachten door pensioenfondsen of verzekeraars aan de
Stichting;---------------------------e. Bezittingen en inkomsten uit belegging en renten op de bezittingen; ------f. Andere baten en inkomsten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders dan onder
het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard.--------2.
De uitgaven van de Stichting kunnen bestaan uit:--------------a.
Het doen van pensioenuitkeringen;-----------------b.
De kosten waaronder begrepen de kosten van beheer en administratie; ----c.
Premies en/of koopsommen voor eventueel door de Stichting gesloten ----
verzekeringen;------------------------d.
Betaling ter zake van waardeoverdrachten door de Stichting aan pensioenfondsen of
verzekeraars;-------------------------e.
Andere uitgaven die het bestuur voor de nakoming van het doel of voor het beheer van de Stichting nodig vindt.------------------3.
Het bestuur heeft het beheer en de beschikking over de middelen van de Stichting binnen de grenzen van het gestelde doel en met inachtneming van het bepaalde in artikel 3. --4.
De middelen van de Stichting dienen tezamen met de te verwachten inkomsten toereikend
te zijn ter dekking van de uit deze statuten en de reglementen van de Stichting ----
voortvloeiende pensioenverplichtingen, één en ander volgens de daartoe in de PW en
daarop gebaseerde regelgeving gestelde bepalingen. -------------5.
De Stichting voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de prudent-person
regel en de PW. Daarbij gelden als uitgangspunten:-------------a.
dat de middelen worden belegd in het belang van de deelnemers, gewezen --
deelnemers en pensioengerechtigden;----------------b.
dat de beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering, en,- --c.
dat beleggingen in de bijdragende werkgever worden beperkt tot ten hoogste twee en
een half procent (2,5%) van de portefeuille als geheel. Wanneer de bijdragende --
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werkgever tot een groep behoort, worden de beleggingen in de groep van ---
ondernemingen beperkt tot ten hoogste vijf procent (5%) van de portefeuille.
6.
Alle middelen van de Stichting worden op naam gesteld van de Stichting. De Stichting
draagt zorg voor toereikende registratie van deze middelen via daartoe geschikte --
instrumenten. Het bestuur zorgt voor een continue controle op het beheer en registratie van
de middelen.--------------------------Artikel 6- Bestuur------------------------------1.
De Stichting wordt bestuurd door een paritair bestuur, gevormd door vijf bestuursleden.
De samenstelling is als volgt:----'--------------------a.
twee werknemersvertegenwoordigers die als.werknemer in dienst zijn van --
werkgever;-------------------------b.
een vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden die in dienst was bij
werkgever;-------------------------c.
twee werkgeververtegen.woordigers in dienst werkgever.---------
De benoemde bestuurder namens qe pensioengerechtigden wordt gelijkgesteld met --
werknemersvertegenwoordigers, Werknemersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden samen, bezetten evenveel zetels als de -------
werkgeversvertegenwoordig~rs.--------------------2.
Het bestuur kan voor d¥ in lid 1 genoemde bestuurders beslissen tot de benoeming van een
bestuurder die geen werknemer van het bedrijf is overeenkomstig de voorwaarden hiervoor
in de Pensioenwet. Het bestuur kan het aantal bestuursleden uitbreiden of beperken indien
het bestuur daartoe unaniem en voltallig besluit en dit op basis van de PW is toegestaan. Binnen aldus aangepaste bestuur blijft de stemverhouding conform artikel 8 lid 4 van
kracht, evenals de overige relevante bepalingen uit deze statuten. Over de benoeming van een niet-werknemer of een uitbreiding of beperking van het aantal bestuursleden beslist het
bestuur.
_.. _
------'----------------3.
K~didaatwerkgeversvertegen.woordigers worden voorgedragen door de directie van de
werkgever. Het bestuur beoordeelt of qe voorgedragen kandidaat voldoet aan de door het bestuur opgestelde profielschets voor de functie. Indien de kandidaat niet aan de ---
profielschets voldoet kan het bestuur de kandidaat afwijzen. Daarnaast beoordeelt het -
bestuur de kandidaat op betrouwbaarheid en geschiktheid conform lid 19. Indien de -
kandidaat geschikt en betrouwbaar wordt beoordeeld, benoemt het bestuur met in acht
neming van artikel 7 de kandidaat tot bestuurslid. Indien het bestuur een kandidaat niet geschikt of betrouwbaar acht of DNB niet met de voorgenomen wijziging instemt, verzoekt
het bestuur de directie een nieuwe kandidaat voor te dragen. ----------4.
De kandidaatwerknemersvertegenwoordigers worden voorgedragen door de ----
ondernemingsraad van de werkgever. Het bestuur beoordeelt of de voorgedragen kandidaat
voldoet aan het door het bestuur opgestelde profielschets voor de functie. Indien de --
kandidaat niet aan de profielschets voldoet, kan het bestuur de kandidaat afwijzen. --
Daarnaast beoordeelt het bestuur de voorgedragen kandidaat op betrouwbaarheid en -
geschiktheid conform lid 19. Indien de kandidaat geschikt en betrouwbaar wordt
beoordeeld, benoemt het bestuur met in acht neming van artikel 7 de kandidaat tot --
bestuurslid. Indien het bestuur een kandidaat niet geschikt of betrouwbaar acht, of DNB
niet met de voorgenomen wijziging instemt, verzoekt het bestuur de ondernemingsraad een
nieuwe kandidaat voor te dragen.--------------------5.
Via verkiezingen door pensioengerechtigden (inclusief pre-pensioengerechtigden), zoals nader omschreven in het in lid 19 genoemde reglement, wordt een kandidaat gesteld voor vertegenwoordiger pensioengerechtigden. Het bestuur beoordeelt of de voorgedragen -
kandidaat voldoet aan het door het bestuur opgestelde profielschets voor de functie. Indien
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6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

de kandidaat niet aan de profielschets voldoet kan het bestuur de kandidaat afwijzen. - 
Daarnaast beoordeelt het bestuur de kandidaat op betrouwbaarheid en geschiktheid
conform lid 19. Indien de kandidaat geschikt wordt beoordeeld, benoemt het bestuur met in
acht neming van het in artikel 7 bepaalde de kandidaat tot bestuurslid. Indien het bestuur een kandidaat niet geschikt of betrouwbaar acht, of DNB niet met de voorgenomen
wijziging instemt, verzoekt hij de pensioengerechtigden een nieuwe kandidaat (via - - 
verkiezingen) voor te dragen.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De directie(s) kan(kunnen) te allen tijde andere werkgeversbestuursleden ter benoeming voordragen, ter vervanging van de eerder door haar/hen voorgedragen bestuursleden. Het bestuur zal in een dergelijk geval bekijken of er sprake is van onvoldoende functioneren van het zittende bestuurslid en een besluit hierover nemen conform de procedure als - 
omschreven in lid 16. Indien het bestuur besluit dat er sprake is van onvoldoende - - 
functioneren, zal lid 12 overeenkomstig worden toegepast.- - - - - - - - - - - Ieder bestuurslid namens de werkgever treedt af na een periode van vier jaar volgens een door het bestuur op te stellen rooster, één en ander met inachtneming van het bepaalde in
lid 11.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De ondernemingsraad kan te allen tijde andere bestuursleden ter benoeming voordragen ter
vervanging van de eerder door haar voorgedragen bestuursleden. Het bestuur zal in een dergelijk geval bekijken of er sprake is van onvoldoende functioneren van het zittende bestuurslid en een besluit hierover nemen conform de procedure als omschreven in lid 16. Indien het bestuur besluit dat er sprake is van onvoldoende functioneren, zal lid 12 - - 
overeenkomstig worden toegepast. - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - Ieder door de ondernemingsraad voorgedragen en als zodanig benoemd bestuurslid treedt na een periode van vier jaar af, volgens een door het bestuur op te stellen rooster, één en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 11. - - - - - - - - - - - - - Indien een meerderheid van de pensioengerechtigden daartoe besluit, kunnen de - - - 
pensioengerechtigden een verzoek indienen ter vervanging van eerder door hen - - - 
voorgedragen bestuurslid. Het bestuur zal in een dergelijk geval bekijken of er sprake is van onvoldoende functioneren van het zittende bestuurslid en een besluit hierover nemen conform de procedure als omschreven in lid 16. Indien het bestuur besluit dat er sprake is van onvoldoende functioneren, zal lid 12 overeenkomstig worden toegepast. Bestuursleden
namens de gepensioneerden treden af na een periode van vier jaar volgens een door het
bestuur op te stellen rooster.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Alle aftredende bestuursleden zijn terstond herkies - of herbenoembaar met in acht neming
met het bepaalde in lid 19.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Indien naar het oordeel van het bestuur sprake is van een bestuurslid dat onvoldoende - 
functioneert, één en ander in de ruimste zin des woords, verzoekt het bestuur, onder - 
toepassing van lid 14, 15 en/of 16, aan de voordragende partij een ander bestuurslid voor te
dragen ter benoeming. De benoeming van het nieuw voorgedragen bestuurslid vindt plaats
met inachtneming van het bepaalde in lid 19. - - - - - - - - - - - - - - - Behalve in de vorengenoemde gevallen eindigt het bestuurslidmaatschap:- - - - - 1.
door overlijden;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.
door vrijwillig aftreden;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.
in de gevallen in artikel 2:298 BW genoemd;- - - - - - - - - - - - - 4.
bij faillissement of schuldsanering van het bestuurslid;- - - - - - - - - - 5.
door uitdiensttreding.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - In de gevallen genoemd onder lid 12 en lid 13 sub 3 en 4 kan een bestuurder, hangende de
procedure welke het bestuur nodig heeft voor haar onderzoek en beraadslagingen - - 
dienaangaande, door het bestuur worden geschorst. Een bestuurder die is geschorst, verliest
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alle aan zijn functie verbonden rechten en bevoegdheden. De bestuurder over wiens -
schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, wordt ter bestuursvergadering de gelegenheid geboden om te worden gehoord. Hij heeft daarbij het recht zich te verdedigen en de plicht zich te verantwoorden.-----------------------15. Een besluit tot schorsing wordt door het bestuur met meerderheid van stemmen genomen,
met dien verstande dat de stem van de te schorsen bestuurder hierbij buiten beschouwing
wordt gelaten. Een schorsing, die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging
van de schorsing of tot ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn. 16. Een besluit totontslag van een bestuurder wordt met meerderheid van stemmen genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn, -
behoudens eventueel de bestuurder over wiens ontslag zal worden gestemd. De stem van de
bestuurder over wiens ontslag wordt gestemd, wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. 17. Indien hetzij de directie(s), hetzij de ondernemingsraad, hetzij de pensioengerechtigden
verzuimen binnen een redelijke termijn in een vacature te voorzien, zal zulks geschieden
d.oor de Rechtbank overeenkomstig hetbepaalde in artikel 2:299 BW.------18. Het bestuur toetst iedere kandidaat-bestuurder op betrouwbaarheid en geschiktheid als bestuurslid. Het bestuur stelt hiertoe voor iedere bestuursfunctie een specifieke ---
profielschets 9P met daarin de vereiste geschiktheid en het geschatte tijdsbeslag. Daarnaast
stelt het bestuur een reglement selectieprocedure/benoeming op. Dit reglement bevat tevens
de procedure voor de verkiezing van vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in het bestuur.---------------------------19. Een ter voorziening in een tussentijdse vacature gekozen of benoemde bestuurder treedt af
op het tijdstip waarop degene, in wiens. plaats hij is gekozen/benoemd, afgetreden zou zijn.
20. Het bestuur kan besluiten tot een vergoeding voor bestuurders namens de -----
pensioengerechtigden, Indien wordt.besloten tot eenvergoeding dan zal de vergoeding worden beschreven.in het reglement 'Bestuursbenoemingen en Deskundigheidsplan'. Het bestuur kan de vergoeding, nadat ~ij b,~t Verantwoordingsorgaan in de gelegenheid heeft gesteld. over hetgewijzigde beloningsbeleid te adviseren, aanpassen. Overige bestuurders ontvangen geen vergoeding. De dQ<>r hen gemaakte kosten die uit hun functie voortvloeien,
worden vergoed door de Stichting op basis vand~ingediende declaraties.
Artikel 7 - llf!voegdhedeg van bestuur, J(walit~it, taakopdracht en verdeling van
werkzaamheden----.. - ~~~~-------------------1.
Het bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking over de gelden en andere eigendommen van de Stichting, waaronder tevens wordt verstaan de bevoegdheid tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding ofbezwaring van
registergoederen, alles met inachtneming van d~ statuten en reglementen. -----2.
Het bestuur wijst een voorzitter en een secretaris aan zodat deze functies worden vervuld vanuit werknemersvertegenwoordigers en werkgeververtegenwoordigers. De voorzitter heeft bij voorkeur een financiële achtergrond wat betreft opleiding dan wel werkervaring. 3.
Het bestuur regelt zelf de verdeling van zijn werkzaamheden. ---------4.
Het bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid een deel van zijn taak aan één of meer
personen delegeren. ------------------------5
Het dagelijkse beleid van de Stichting wordt bepaald door ten minste twee personen -
waarbij er altijd ten minste sprake is van een werknemersvertegenwoordiger en een
werkgeversvertegenwoordiger. Bij beschikbaarheid zijn dit de voorzitter en de secretaris.
6.
Het bestuur van het pensioenfonds draagt er zorg voor dat de betrouwbaarheid van de
personen die het beleid van het pensioenfonds bepalen buiten twijfel staat en stelt DNB onverwijld schriftelijk in kennis van een wijziging van de antecedenten van deze personen
voor zover deze wijziging van invloed is op hun betrouwbaarheid. ---------
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7.

8.

9.

10.
11.

De personen die het beleid van de Stichting bepalen of mede bepalen richten zich bij de
vervulling van hun taak naar de belangen van de bij de Stichting betrokken deelnemers,
gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, de werkgever en overige belanghebbenden.
Het bestuur draagt zorg voor geschiktheid, complementariteit en continuïteit binnen het
bestuur en houdt daarbij rekening met opleiding, achtergrond, persoonlijkheid, geslacht en
leeftijd en toetst de geschiktheid van bestuursleden bij het aantreden en gedurende het
bestuurslidmaatschap. Het bestuur stelt voor iedere bestuursfunctie een profielschets op met daarin de vereiste geschiktheid en het geschatte tijdsbeslag. --------Het beleid van een pensioenfonds wordt bepaald of mede bepaald door personen die naar
het oordeel van DNB geschikt en betrouwbaar zijn in verband met de uitoefening van het
bedrijf van het pensioenfonds. De geschiktheid en betrouwbaarheid van deze personen zal
voldoende zijn met het oog op de belangen van de bij de Stichting betrokken deelnemers,
gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en overige belanghebbenden. Het bestuur stelt
hiertoe een geschiktheidsmatrix op.-------------------Het bestuur brengt elke wijziging in de samenstelling van de personen die het beleid van de
Stichting bepalen of mede bepalen vooraf ter kennis aan DNB.---------De benoeming van de in lid 9 bedoelde personen wordt niet doorgevoerd indien ---a.
DNB binnen zes weken na ontvangst van de melding van de wijziging aan het -
pensioenfonds bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen wijziging instemt; of b.
indien DNB om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht en binnen zes weken
na ontvangst van die betreffende gegevens of inlichtingen, aan het bestuur bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen wijziging instemt.---------

Artikel 8 - Bestuursvergaderingen en besluiten ------------------1.
Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee andere bestuursleden
dit wenselijk achten doch ten minste vier maal per jaar. ------------2.
De leden worden door de secretaris, of een daartoe aangewezen persoon, ten minste een week tevoren schriftelijk, waaronder in dit kader ook wordt verstaan elektronisch, ter -
vergadering opgeroepen onder opgave van de agendapunten.
3.
De vergadering van het bestuur is slechts tot het nemen van besluiten bevoegd indien ten minste twee bestuursleden van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn en
mits ter vergadering ten minste aanwezig zijn een werkgeversbestuurslid en een ---
werknemersbestuurslid. Over agendapunten die niet bij de oproeping zijn opgegeven kan slechts worden beslist, indien alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn.---4.
a.
Het aantal stemmen van de werknemersbestuursleden (hieronder begrepen de -
bestuurder namens de pensioengerechtigden) is altijd gelijk aan het aantal stemmen
van de werkgeversbestuursleden.------------------b.
Werknemersbestuursleden hebben nooit méér stemmen dan de ter vergadering -
aanwezige werkgeversbestuursleden en andersom. Blanco stemmen zijn ongeldig. c.
Een voorstel is aangenomen, indien het meer dan de helft van de geldig uitgebrachte
stemmen heeft verkregen, tenzij anders in deze statuten bepaald. ------5.
Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.
6.
Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, dat door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend na vaststelling door het bestuur.-------------7.
Een bestuursbesluit kan ook buiten vergadering worden genomen door ondertekening door
alle in functie zijnde bestuursleden van het geschrift waarin het besluit is vastgelegd, dan
wel door schriftelijke of elektronische bevestiging door alle in functie zijnde bestuursleden.
8.
Ieder bestuurslid is bevoegd een deskundige te raadplegen, alsmede zich krachtens een
bestuursbesluit, waarbij ten minste vijfentwintig procent (25%) van de bestuursleden zich
daarvoor hebben uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bij staan. --
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Eventueel hieruit voortvloeiende kosten dan wel budget dienen vooraf door het bestuur te worden goedgekeurd.-----------------------

Artikel 9 - Vertegenwoordiging en uitbesteding ---------------1.
De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. -----
Vertegenwoordigingsbevoegdheid namens het bestuur komt alleen toe aan een ---
werkgeversbestuurslid en een werknemersbestuurslid tezamen; in eerste instantie komt
deze toe aan de voorzitter en de secretaris. Indien de voorzitter en/of de secretaris niet (op korte termijn) beschikbaar zijn,.. kan de vertegenwoordigingsbevoegdheid worden --
uitgevoerd door een.werkgeversbestuurder en een werknemersbestuurder. -----2
Het bestuur. lean in haar (uitvoeringsjtaken gebruik maken van een pensioenfondsdirectie.
Deze wordt door middel van een instructie van bestuur schriftelijk gemandateerd met -
taken, bevoegdheden en verantwoording. De pensioenfondsdirectie mag met inachtneming
van het mandaat en het in de Pensioenwet bepaalde, voor de Stichting zelfstandig --
rechtshandelingen verrichten. De pensioenfondsdirectie staat onder leiding van een --
directeur, Het mandaat van de. directeus wordt bepaald in het mandaat van de ----
pensioenfondsdirectie.---~-~-----~------------3
Het bestuur kan een bestuurslid ofeen persoon die geen bestuurslid is bij herroepelijke schriftelijke volmacht de bevoegdheid verlenen onder verantwoordelijkheid van het -
bestuur, in het kader van. een. bepaald in de volmacht omschreven doel, met inachtneming
van het in de PW bepaalde, voor de Stichting zelfstandig rechtshandelingen te verrichten. Artikel 10- Verantwoordingsorgaan-------------------1.
De Stichting heeft een Verantwoordingsorgaan als bedoelt in de PW waarin de werkgever,
de deelnemers en de pensioengerechtigden.zijn vertegenwoordigd. --------2.
Het Verantwoordingsorgaan heeft minimaal drie leden.-----------a.
De vertegenwoordigens) van d~ werkgever wordt(en) voorgedragen door de directie.
Het kandidaat-lid kan (de kandidaat-leden kunnen) pas in functie treden indien zij is
(zijn) benoemd door het bestuut van de Stichting.-----------b.
De. vertegenwoordiger(s) van de deelnemers wordt(en) voorgedragen door de -
ondernemingsraad. Het kandidaat-lid kan (de kandidaat-leden kunnen) pas in functie
treden indien zij is (zijn) benoemd door het bestuur van de Stichting. ----c.
De vertegenwoordigens) van.. de pensioengerechtigden wordt(en) voorgedragen door
de pensioengerechtigden. Het kandidaat-lid kan (de kandidaat-leden kunnen) pas in functie treden indien zij is (zijn) benoemd door het bestuur van de Stichting. --3.
Elke vertegenwoordiger treedt af na een periode van vier jaar volgens een door het bestuur
op te stellen rooster. De leden van het Verantwoordingsorgaan kunnen geen lid zijn van het
bestuur en/of een visitatiecommissie. ~-----------------4.
Een vertegenwoordiger als bedoeld in lid 3 kan te allen tijde worden ontslagen door het bestuur op verzoek van de geleding die hem heeft voorgedragen. Het lidmaatschap van het
Verantwoordingsorgaan kan voorts eindigen als nader uitgewerkt in het Reglement --
Verantwoordingsorgaan. -----------------------------5.
Het bestuur kan besluiten tot een vergoeding voor leden van het Verantwoordingsorgaan
namens de pensioengerechtigden. Indien wordt besloten tot een vergoeding dan zal de vergoeding worden beschreven in het "Reglement Verantwoordingsorgaan". Het bestuur kan de vergoeding, nadat zij het Verantwoordingsorgaan in de gelegenheid heeft gesteld over het gewijzigde beloningsbeleid te adviseren, aanpassen. Overige leden van het -
verantwoordingsorgaan ontvangen geen vergoeding. De door hen gemaakte kosten die uit hun functie voortvloeien, worden vergoed door de Stichting op basis van de ingediende declaraties.----------------------------6.
De Stichting stelt een Reglement Verantwoordingsorgaan op waarin (ten minste) ---
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benoeming, taken, bevoegdheden en verantwoording worden vastgelegd.
Artikel 11- Intern Toezicht-----------------------1.
Het interne toezicht wordt uitgeoefend door een visitatiecommissie, die de stichting
jaarlijks visiteert.
2.
De visitatiecommissie bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen die allen geschikt en
betrouwbaar zijn voor de uitoefening van dit toezicht. De leden van de visitatiecommissie
zijn onafhankelijk.------------------------3.
De visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op
de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De visitatiecommissie is belast met het
toezien op de adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenbehartiging door het
bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van taken aan het
verantwoordingsorgaan en de werkgever en in het jaarverslag. ---------4.
De leden van de visitatiecommissie worden benoemd door het bestuur na bindende --
voordracht van het verantwoordingsorgaan en ontslagen door het bestuur na bindend advies
van het verantwoordingsorgaan.--------------------5.
De Stichting stelt een Reglement Visitatiecommissie op waarin (ten minste) de taken en bevoegdheden van de Visitatiecommissie nader zijn geregeld. ---------
Artikel 12-Boekjaar ------------------------
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.-----------------
Artikel 13 - Accountant, actuaris, verslag·- -----------------1.
Het bestuur benoemt tot wederopzegging een accountant, een actuaris en een certificerend
actuaris.-----------------------------2.
Onder accountant wordt hierbij verstaan een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De accountant zal de boekhouding van de Stichting
geregeld controleren en aan het bestuur, zo dikwijls als het dit gewenst acht, doch ten -
minste éénmaal per jaar na het eindigen van elk boekjaar, schriftelijk verslag uitbrengen omtrent de financiële toestand van de Stichting. --------------3.
De actuaris zal op verzoek van het bestuur, zo dikwijls het dit gewenst acht, een berekening
maken van de wiskundige reserve, van de benodigde jaarpremies en van de risico's welke dienen te worden herverzekerd.
4.
De certificerend actuaris die het actuarieel verslag waarmerkt, is onafhankelijk van de
Stichting en verricht geen andere werkzaamheden voor de Stichting.
5.
Het bestuur van de Stichting stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de -
jaarrekening en het jaarverslag overeenkomstig titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
vast.------------------------------6.
Het pensioenfonds verstrekt periodiek binnen de daartoe vastgestelde termijnen staten aan
DNB die DNB nodig heeft voor de juiste uitoefening van zijn taak. --------7.
De staten omvatten (afhankelijk van het onderwerp: per pensioenregeling) ten minste: -a.
informatie over de organisatie van het pensioenfonds;----------b.
een bestuursverslag;----------------------c.
een balans;--------------------------d.
informatie over financiële relaties en transacties van het pensioenfonds; ----e.
een rekening van baten en lasten;------------------f.
informatie inzake de dekkingsgraad;----------------g.
informatie inzake het vereist eigen vermogen;
h.
actuariële staten, gewaarmerkt door de certificerend actuaris;--------i.
informatie over het deelnemersbestand;---------------j
informatie inzake de uitgevoerde pensioenregeling en eventueel andere door het-
pensioenfonds uitgevoerde regelingen;-----------------
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k.

1.

premiegegevens;------------------------

informatie inzake herverzekering;-----------------informatie inzake verplichtingen van het pensioenfonds voor risico van de --
deelnemers.-------------------------8.
Met de verklaring bedoeld in het zevende lid, onderdeel h, bevestigt de certificerend -
actuaris dat hij zich ervan heeft overtuigd dat voldaan is aan de artikelen 126 tot en met 140 PW. De certificerende actuaris is bevoegd zijn verklaring nader toe te lichten of op enig punt een voorbehoud te maken, -------------------9.
De jaarstaten zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een
accountant. Ten bewijze dat de staten door hem zijn onderzocht, waarmerkt de accountant
de jaarstaten, -----~---------------------Artikel 14- Wijzigingen in statuten en reglementen --------------1.
Het bestuur is bevoegd wijzigingen in de statuten van de Stichting aan te brengen indien wordt voldaan aan de volgende condities:·-----------------a.
het voorstel tot wijziging van de statuten dient uitdrukkelijk op de agenda te staan van de bestuursvergadering. I)~ze agenda dient minimaal twee kalenderweken van te
voren verspreid te worden onder alle bestuurders; ------------b.
op de betreffende bestuursvergadering zijn alle in functie zijnde bestuurders --
aanwezig dan wel vertegenwoordigd;----~-----------c.
er wordt over het voorstel besloten met een meerderheid van minimaal twee derden van de stemmen.-------------------------De wijzigingen en nieuwe statuten worden terstond na het verlijden van de notariële akte houdende de statutenwijziging via het internet-domein kenbaar gemaakt aan alle ---
deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners, pensioengerechtigden en werkgevers.
2.
Het..bestuur is beveegdsmet.inachtnemiag van het bepaalde in artikel 8, wijzigingen aan te
brengen in de pensioenreglementen indien zij zulks noodzakelijk acht, waarbij zij ervoor zal zorgen dat de pensioenreglementen te allen tijde in overeenstemming zullen zijn met de
(betreffende) collectieve arbeidscvereenkomst, pensioenarbeidsvoorwaarden en de --
uitvoeringsovereenkomsten. ---------------------Artikel 15 - Informatieverplichting -------------------1.
Het bestuur van qe. Stichting zorgt dat de .d~elnemers bij toetreding schriftelijk op de
hoogte gesteld worden van de.pensioenarbeidsvoorwaarden, de inhoud van de geldende statuten en de voor hem van toepassing zijnde pensioenreglementen. -------2.
Het bestuur stelt de belanghebbenden bij de Stichting in staat desgewenst van de geldende
statuten en reglementen kennis te nemen. Daarnaast zullen de geldende statuten en --
reglementen op het internetdomein van het pensioenfonds worden gepubliceerd.---Artikel 16- Juridische fusie
__. .. _----'--------------------1.
Het bestuur kan besluiten tot een (juridische) fusie van de Stichting met een andere --
stichting indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:----------a.
het voorstel tot fusie staat uitdrukkelijk op de agenda van de bestuursvergadering.
Deze agenda is minimaal twee kalenderweken van te voren verspreid onder alle bestuurders;·--------------------------b.
op de betreffende bestuursvergadering zijn alle in functie zijnde bestuurders --
aanwezig dan wel vertegenwoordigd;----------------c.
de stichting waarmee wordt gefuseerd heeft in ieder geval naar strekking hetzelfde
doel als de Stichting;---------------------d.
er is een meerderheid van minimaal twee derden van de stemmen. ------2.
Zodra het voorstel tot fusie is aangenomen zal het bestuur tezamen met het bestuur van die
andere stichting zo spoedig mogelijk overgaan tot het tot stand brengen van de fusie. De m.
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3.

4

statuten, uitvoeringsovereenkomsten en reglementen van de Stichting blijven van kracht
totdat de voorgenomen juridische fusie door de notaris is bekrachtigd.
Het bestuur is verantwoordelijk voor nieuwe statutaire bepalingen. De wijziging van de
statuten vindt plaats conform het bepaalde in artikel 14 lid 1, met dien verstande dat de
betreffende statutenwijziging pas van kracht zal worden per datum fusie en onderdeel uit zal maken van de op te stellen fusiestukken. -- - - - - - - - - - - - - - - Het bestuur draagt er zorg voor dat de deelnemers, gewezen deelnemers,
pensioengerechtigden en overige belanghebbenden worden geïnformeerd over de fusie.

Artikel 17 - Ontbinding en vereffening------------------1.
Het bestuur kan besluiten tot het ontbinden/liquideren van de Stichting indien wordt -
voldaan aan de volgende condities:-------------------a.
het besluit tot ontbinden/liquideren van de Stichting staat uitdrukkelijk op de agenda
van de bestuursvergadering. Deze agenda is minimaal twee kalenderweken van te voren verspreid onder alle bestuurders;
b.
op de betreffende bestuursvergadering zijn alle in functie zijnde bestuurders --
aanwezig dan wel vertegenwoordigd;
c.
er is een meerderheid van minimaal twee derden van stemmen. ------2.
Als vereffenaars treden op de op het tijdstip van ontbinding fungerende bestuurders. De bepalingen betreffende benoeming, ontslag, bevoegdheden en plichten van bestuurders zijn
zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de vereffenaars.-------3.
De ontbinding/liquidatie geschiedt met inachtneming van het doel van de Stichting zodanig
als naar het oordeel van de vereffenaars het meest bevorderlijk is voor de belangen van de
bij de Stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners, de --
pensioengerechtigden en de werkgever.
4.
De vereffenaars dragen er zorg voor dat de deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden worden geïnformeerd over de liquidatiegevolgen, onder meer door de uitreiking van een bewijs, waaruit hun-al dan niet gewijzigde-rechten blijken en waaruit blijkt jegens wie deze rechten geldend gemaakt kunnen worden.
5.
Bij ontbinding/liquidatie van de Stichting worden de pensioenaanspraken van de (gewezen)
deelnemers en pensioenverplichtingen van de pensioengerechtigden met inachtneming van
het bepaalde in artikel 84 PW overgedragen aan één of meerdere pensioenuitvoerders als
bedoeld in artikel 1 PW.
6.
Aan een eventueel batig liquidatiesaldo wordt door de vereffenaars een bestemming -
gegeven die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de Stichting. Een nadelig liquidatiesaldo zal leiden tot evenredige vermindering van de aanspraken en
rechten op pensioenen.------------------------7.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting
gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berusten onder de persoon die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. -------------------Artikel 18 -Beëindigen uitvoeringsovereenkomst
1.
De Stichting is met de werkgever een uitvoeringsovereenkomst overeengekomen over de uitvoering van een of meer pensioenreglementen.
2.
Zowel de Stichting als de werkgever kan deze uitvoeringsovereenkomst beëindigen met inachtneming van de voorwaarden die hiervoor in de uitvoeringsovereenkomst zijn
opgenomen.
Artikel 19- Onvoorziene gevallen---------------------
In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten en reglementen niet voorzien, beslissen de
in functie zijnde bestuursleden.------------------------

