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AANDEELHOUDERSBESLUIT BUITEN VERGADERING 

VAN  

[••••] B.V. 

 

 

Ondergetekenden: 

 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] B.V, statutair gevestigd te 

([••••])[••••] en aldaar kantoorhoudende aan het adres [adres], ingeschreven in het handelsregister 

van de Kamer van Koophandel onder nummer [••••], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

haar [alleen/zelfstandig of gezamenlijk bevoegd] bestuurder(s) [naam] en [naam], hierna te noemen: 

de ‘Aandeelhouder’, 

 

In aanmerking nemende dat: 

 

a) de aandeelhouder alle geplaatste en uitstaande aandelen houdt in het kapitaal van de 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid   [naam]  B.V. 

(hierna: de ’Vennootschap’), statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende te  

([postcode])  [plaats] aan het adres [adres], ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer [••••], en derhalve het gehele geplaatste kapitaal in de 

Vennootschap vertegenwoordigd; 

b) er blijkens mededeling van het bestuur van de Vennootschap geen personen zijn die de 

rechten hebben die de wet toekent aan de houders van met medewerking van de 

Vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen; 

c) er blijkens mededeling van het bestuur van de Vennootschap geen vruchtgebruik of 

pandrecht is gevestigd op enig aandeel in haar kapitaal;   

d) ingevolge de statuten van de Vennootschap besluitvorming buiten vergadering (met 

algemene stemmen) mogelijk is, aangezien, 

e) de aandeelhouder zich schriftelijk voor het voorstel van onderhavig besluit verklaard heeft 

en de bestuurder van de Vennootschap ten aanzien van het voorstel van onderhavig 

besluit is gehoord en met het besluit heeft ingestemd;  

f) de Vennootschap in een toestand verkeert waarin zij heeft opgehouden te betalen en dat 

er geen vooruitzicht is dat de financiële situatie waarin de Vennootschap zich bevindt, zal 

verbeteren; 

g) de Aandeelhouder van de Vennootschap hierbij wenst  te besluiten tot het doen van eigen 

aangifte van faillietverklaring van de Vennootschap; 

h) de Vennootschap geen raad van commissarissen heeft, zodat goedkeuring voor dit besluit 

niet is vereist;  
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Neemt het volgende besluit: 

 

Het aanvragen van het faillissement van de Vennootschap. 

 

Het bestuur krijgt hiermee de opdracht om het besluit te effectueren, waarbij zij bevoegd is een 

advocaat te machtigen om het besluit van de Vennootschap aan te vragen. 

 

Dit aandeelhoudersbesluit of een kopie daarvan zal aan het bestuur van de Vennootschap worden 

gezonden, opdat het bestuur van de besluitvorming aantekening kan maken. 

 

Aldus besloten en getekend te [plaats] op [datum],  

 

 

[plaats] 
 

 

door de heer/mevrouw  [••••]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


