KOOPOVEREENKOMST AANDELEN

tussen

Brabant Investments B.V.
als Verkoper

en

Eindhoven Industries Holding B.V.
als Koper
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Deze overeenkomst (de Overeenkomst) wordt gesloten

TUSSEN:
1.

Brabant Investments B.V., een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te Straat 23, (9287
KW) Breda, Nederland, ingeschreven bij het desbetreffende handelsregister onder
nummer 83648201 (verkopen@brabantinvestments.nl) (Verkoper); en

2.

Eindhoven Industries Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te Weg 76A, (6382
HK) Eindhoven, Nederland, ingeschreven bij het desbetreffende handelsregister
onder nummer 52691073 (acquisities@EHVIndustries.com) (Koper).

OVERWEGENDE DAT:
A.

Verkoper is de enig juridisch en economisch eigenaar van de Aandelen in Brabant
Groep Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te Laan 45, (9742 BB) Breda, Nederland,
ingeschreven bij het desbetreffende handelsregister onder nummer 98902913
(Vennootschap).

B.

Met inachtneming van de bepalingen in deze Overeenkomst wenst Verkoper de
Aandelen te verkopen gelijk Koper de Aandelen wenst te kopen.

PARTIJEN KOMEN HIERBIJ HET VOLGENDE OVEREEN:
1.

Definities
In aanvulling op de met een hoofdletter geschreven termen die elders in deze
Overeenkomst worden gedefinieerd, zijn de definities en overige bepalingen in
Bijlage 3 in de gehele Overeenkomst van toepassing, tenzij kennelijk iets anders is
bedoeld.

2.

Verkoop en koop van de Aandelen

2.1.

Verkoop en koop
Met inachtneming van de bepalingen in deze Overeenkomst, vrij van bezwaringen
en met alle daaraan verbonden rechten verkoopt Verkoper hierbij de Aandelen aan
Koper en zegt hij toe de Aandelen aan Koper over te dragen, gelijk Koper hierbij de
Aandelen koopt en toezegt de overdracht van de Aandelen door Verkoper te
aanvaarden.

2.2.

Inwerkingtreding
Behoudens de Overdracht zijn de aandelen vanaf de Overdracht voor rekening en
risico van Koper.
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3.

Koopprijs

3.1.

Koopprijs

.

De Koopprijs bedraagt € 3.675.000.

3.2.

Betaling
Bij de Overdracht zal Koper aan Verkoper de Koopprijs overeenkomstig Artikel 4.2
betalen. De Koopprijs zal voor alle betalingen waarmee aan verplichtingen van
Verkoper in verband met deze Overeenkomst wordt voldaan (waaronder
aansprakelijkheid als gevolg van inbreuk op een Garantie), met het bedrag van die
betalingen worden aangepast.

4.

Overdracht

4.1.

Datum en plaats

.

De Overdracht zal op de Overdrachtsdatum ten kantore van de Notaris
plaatsvinden.

4.2

Betaling
Koper dient te bewerkstelligen dat de Koopprijs uiterlijk één (1) Werkdag
voorafgaand aan de Overdrachtsdatum is overgemaakt op de Derdenrekening van
de Notaris waarbij geldt dat de Notaris door deze overmaking gemachtigd en
geïnstrueerd wordt om:

4.3

(a)

behoudens het verlijden van de Akte van Overdracht, de Koopprijs voor de
Verkoper op deze rekening te houden en de Koopprijs overeenkomstig
Artikel 4.3 op de rekening van Verkoper te laten bijschrijven, of

(b)

indien de Akte van Overdracht niet op de Overdrachtsdatum verleden
wordt, de Koopprijs aan Koper te retourneren.

Overdrachtshandelingen
Na bevestiging door de Notaris dat de Koopprijs op de Derdenrekening van de
Notaris staat, gebeurt op de Overdrachtsdatum het volgende, in de volgorde die in
dit Artikel 4.3 is aangegeven:
(a)

Verkoper levert Koper, of bewerkstelligt dat aan Koper geleverd wordt:
(i)

de schriftelijke ontslagneming van Mevr. Azoukhi en Dhr. Peterson als
bestuurslid van de Vennootschap, met ingang van de
Overdrachtsdatum, met daarin een afstandsverklaring van alle
toekomstige rechten die dit bestuurslid eventueel ten opzichte van de
Vennootschap heeft met betrekking tot als bestuurslid van de
Vennootschap verrichte werkzaamheden; en

(ii)

een ondertekend aandeelhoudersbesluit waarin het ontslag van
voornoemde Perso(o)n(en) wordt aanvaard en als vervanger(s) de
volgende Perso(o)n(en) worden benoemd: Mevr. De Jong en Dhr.
Ravelli.
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4.4

(b)

Verkoper en Koper bewerkstelligen door ondertekening van de Akte van
Overdracht de overdracht van de Aandelen aan Koper en bewerkstelligen
dat de Vennootschap de overdracht van de Aandelen na ondertekening van
de Akte van Overdracht erkent;

(c)

Na het verlijden van de Akte van Overdracht laat de Notaris de Koopprijs op
de Bankrekening van Verkoper bijschrijven; en

(d)

Verkoper en Koper bewerkstelligen dat de Notaris de desbetreffende
aantekeningen in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap maakt.

Niet-nakoming van overdrachtsverplichtingen
Indien een der Partijen nalaat een handeling uit te voeren waartoe zij op grond van
Artikel 4.3 verplicht is, mag de andere Partij naar eigen goeddunken en zonder
tegenover de tekortschietende Partij aansprakelijk te zijn of te worden, en onverlet
haar rechten en vorderingen (waaronder het recht om schadevergoeding te eisen),
middels een schriftelijke kennisgeving aan de tekortschietende Partij:
(a)

eisen dat de tekortschietende Partij de betreffende handelingen op een
door de andere Partij te bepalen dag verricht, in welk geval de bepalingen in
deze Overeenkomst van toepassing zullen zijn als ware die latere datum de
oorspronkelijk voor de Overdracht bepaalde datum (en hierbij wordt
overeengekomen dat als Overdrachtsdatum in dat geval voor de toepassing
van dit Artikel 4.4 deze latere datum wordt bepaald en dat de rechten die de
andere Partij uit hoofde van dit Artikel 4.4 heeft, van kracht blijven), of

(b)

deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen.

5.

Garantiebepalingen

5.1.

Garanties van Verkoper
Verkoper garandeert Koper hierbij dat de Garanties van Verkoper op het moment
van Ondertekening en Overdracht waar, juist en niet misleidend zijn.

5.2.

Garanties van Koper
Koper garandeert Verkoper hierbij dat de Garanties van Koper op het moment van
Ondertekening en Overdracht waar, juist en niet misleidend zijn.

5.3.

As is, where is (geen verdere garanties met betrekking tot het verkochte)
Koper stemt ermee in dat, behoudens waar dit uitdrukkelijk in de Garanties van
Verkoper is bepaald, aan Koper met betrekking tot de Aandelen, de
Groepsvennootschappen, de Bedrijfsactiviteiten, of enig aspect van de Transactie
uitdrukkelijk noch stilzwijgend waarborgen, garanties of andere zekerheden
worden gegeven.

** START VRAGENLIJST OM DOCUMENT TE GENEREREN **
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