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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STMICROELECTRONICS N.V.

Op [●] tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te
Amsterdam:
[●]

De comparant verklaarde:
Inleiding
De algemene vergadering van aandeelhouders van STMicroelectronics N.V., een
naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres Schiphol
Boulevard 265, 1118 BH Luchthaven Schiphol, gemeente Haarlemmermeer,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33194537, heeft op [twee
december tweeduizend dertien] besloten tot gedeeltelijke wijziging van de statuten
van genoemde vennootschap.
Bij voormeld besluit werd de comparant tevens gemachtigd om de akte van
statutenwijziging te doen verlijden.
Voormeld besluit tot statutenwijziging is genomen op voorstel van de raad van
commissarissen van genoemde vennootschap.
Statutenwijziging
Ter uitvoering van bedoeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant
hierbij de statuten van genoemde vennootschap gedeeltelijk te wijzigen als volgt:
Artikel 38 lid 1 komt te luiden:
‘38.1. De raad van commissarissen zelfstandig en de algemene vergadering van
aandeelhouders op voorstel van de raad van commissarissen zijn ieder, met
inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel en artikel 105, lid 4,
Boek 2, Burgerlijk Wetboek, bevoegd te besluiten tot het doen van
uitkeringen ten laste van de agioreserve dan wel ten laste van de in de
jaarrekening opgenomen "overige reserves" die niet door de wet zijn
voorgeschreven, mits het saldo van de desbetreffende reserve niet benodigd
is om de uitkering als bedoeld in artikel 37, lid 2, sub c, eerste zin juncto
artikel 37, lid 2, sub a te doen.’
Slotverklaring
./. De comparant verklaarde ten slotte dat het stuk waaruit blijkt van het in de aanhef
van deze akte vermelde besluit tot statutenwijziging en de vermelde machtiging aan
deze akte wordt gehecht.
Slot
De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting
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daarop en nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze
akte, heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis
genomen na daartoe tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld, met de inhoud van de
akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en
mij, notaris.
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