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STATUTENWIJZIGING
(Sensata Technologies Holding N.V.)

Op [] [] tweeduizend achttien is voor mij, mr. Rudolf van Bork, notaris met plaats
van vestiging Amsterdam, verschenen:
[medewerker Loyens & Loefff N.V].
De comparant heeft het volgende verklaard:
de algemene vergadering van Sensata Technologies Holding N.V., een naamloze
vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Hengelo en
kantoorhoudende te Jan Tinbergenstraat 80, 7559 SP Hengelo, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 24192692 (vennootschap), heeft op [] []
tweeduizend achttien besloten de statuten van de vennootschap partieel te wijzigen
alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze
besluitvorming blijkt uit een uittreksel van de notulen van de algemene vergadering
van aandeelhouders dat aan deze akte zal worden gehecht (bijlage).
De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op vier augustus
tweeduizend zeventien verleden voor mr. R. van Bork, voornoemd.
Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de
vennootschap hierbij gewijzigd als volgt:

2

Wijziging A
Na artikel 40 wordt een nieuw artikel 41 ingevoegd welke, inclusief titel, als volgt komt
te luiden:
“Artikel 41. Uittreedrecht en maatstaf op grond van artikel 2:333h van het
Burgerlijk Wetboek
Indien de vennootschap in Sensata Technologies Holding plc (Sensata-UK) fuseert
overeenkomstig de voorwaarden van het gezamenlijke voorstel tot fusie de dato
zesentwintig oktober tweeduizend zeventien zoals opgesteld door het bestuur van de
vennootschap en Sensata-UK (voorstel tot fusie), welk voorstel tot fusie voorziet in
een voor de fusie vastgestelde ruilverhouding van één (1) aandeel in het kapitaal van
Sensata-UK in ruil voor één (1) aandeel in het kapitaal van de vennootschap, dan
wordt de schadeloosstelling per aandeel die ingevolge artikel 2:333h van het
Burgerlijk Wetboek verzocht kan worden door de aandeelhouders die tegen
voornoemde fusie stemmen in plaats van Sensata-UK aandelen verkrijgen, als volgt
door het bestuur vastgesteld:
het gewogen gemiddelde van de slotkoers zoals op dagelijkse basis vastgesteld door
de New York Stock Exchange over een periode van de laatste twintig (20)
handelsdagen voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van de fusie.
De voornoemde schadeloosstelling zal worden voldaan overeenkomstig de
desbetreffende bepalingen in het voorstel tot fusie.”
Wijziging B
Artikel 1.1 is gewijzigd door de volgende nieuwe definities in te voegen op een wijze
waardoor de definities in alfabetische volgorde zullen blijven luiden:
“voorstel tot fusie” betekent het voorstel tot fusie zoals bedoeld in artikel 41.
Sensata-UK” betekent de vennootschap zoals bedoeld in artikel 41.”
Slotverklaring
Slot
De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte
vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en
toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen
prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben
kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing
is deze akte eerst door de comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend.

