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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 
AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. 
(NIEUWE NAAM: GEOJUNXION N.V.) 
 
 
Op [•] verscheen voor mij, mr. Angelique Marie Petronella Martens, toegevoegd notaris, hierna te 
noemen: 'notaris', bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Monique Gertruda 
Helena Maria Verkuilen, notaris te Rotterdam: 
 
 
 
De comparant verklaarde: 
Inleiding 
De algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V., een 
naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Rotterdam, met adres: Rivium Quadrant 75, 2909 
LC Capelle aan den IJssel, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24283878 (de 
'Vennootschap') heeft op [•] besloten tot partiële wijziging van de statuten van de Vennootschap. 
Bij voormeld besluit werd de comparant tevens gemachtigd om de akte van statutenwijziging te 
doen verlijden. 
Statutenwijziging 
Ter uitvoering van bedoeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant, handelend als 
gemeld, hierbij de statuten van de Vennootschap gedeeltelijk te wijzigen als volgt: 
Artikel 1.1. komt te luiden: 
‘1.1. De vennootschap is genaamd: GeoJunxion N.V.’. 
Artikel 1.2. komt te luiden: 
‘1.2. De vennootschap is gevestigd te Capelle aan den IJssel.’. 
Artikel 24.1. komt te luiden: 
‘24.1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, 

Capelle aan den IJssel, Amsterdam of Haarlemmermeer (Schiphol Airport).’. 
Artikel 28.1. komt te luiden: 
‘28.1. Het boekjaar vangt aan op één juli en loopt tot en met dertig juni van het daaropvolgende 

jaar.’. 
Slotverklaringen 

 De comparant, handelend als gemeld verklaarde ten slotte: 
1. ten tijde van het passeren van deze akte loopt het huidige boekjaar van de Vennootschap 

van één januari tweeduizend twintig tot en met éénendertig december tweeduizend 
twintig; 

2. middels het passeren van onderhavige akte zal het boekjaar van de Vennootschap 
dusdanig wijzigen dat het zal aanvangen op één juli en zal lopen tot en met dertig juni van 
het daaropvolgende jaar; 

3. als gevolg van het passeren van onderhavige akte zal het huidige boekjaar van de 
Vennootschap dat is aanvangen op één januari tweeduizend twintig lopen tot en met 
dertig juni tweeduizend eenentwintig; en 

./. 4. van het in de aanhef van deze akte vermelde besluit tot statutenwijziging en de vermelde 
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machtiging blijkt uit notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders, waarvan 
een exemplaar aan deze akte wordt gehecht. 

Slot 
De comparant is mij, notaris, bekend. 
Deze akte is verleden te Rotterdam 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 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. 


