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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
(Sequa Petroleum N.V.)

Op  [augustus] tweeduizend negentien is voor mij, mr. Joyce Johanna Cornelia
Aurelia Leemrijse, notaris te Amsterdam, verschenen:
.
De comparant heeft het volgende verklaard:
Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van na te noemen
vennootschap, gehouden op achttien juni tweeduizend negentien, is besloten de
statuten van Sequa Petroleum N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te
Amsterdam, kantoorhoudende te 23 Savile Row, London W1S 2 ET, Verenigd
Koninkrijk en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58633618 (de
vennootschap) partieel te wijzigen, alsmede om de comparant te machtigen deze
akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een exemplaar van de
notulen van de hiervoor bedoelde vergadering dat aan deze akte is gehecht
(Bijlage).
De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor
mr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris te Amsterdam, op  juni tweeduizend negentien.
Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de
vennootschap hierbij gewijzigd als volgt.
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Artikel 4 lid 2 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
"4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in éénhonderdnegenennegentig
miljoen negenhonderdvijfennegentig duizend (199.995.000) gewone
aandelen met een nominaal bedrag van één euro (EUR 1,00) elk en
vijftigduizend (50.000) executive participatie aandelen met een nominaal
bedrag van tien eurocent (EUR 0,10) elk. "
Artikel 35 lid 1 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
"35.1 Elk executive participatie aandeel geeft recht op het uitbrengen van één
stem elk gewoon aandeel geeft recht op het uitbrengen van tien (10)
stemmen. "
Ten slotte heeft de comparant verklaard:
Samenvoeging van aandelen.
Per het moment waarop deze statutenwijziging van kracht wordt, worden elke tien
(10) aandelen die onmiddellijk daaraan voorafgaand behoorden tot het geplaatste
kapitaal van de vennootschap, met een nominaal bedrag van tien eurocent (EUR
0,10), samengevoegd tot één (l) aandeel met een nominaal bedrag van één euro
(EUR l,00).
Geplaatst kapitaal.
Per het moment waarop de onderhavige statutenwijziging van kracht wordt,
bedraagt het geplaatste kapitaal van de vennootschap vijfennegentig miljoen
zeshonderd éénenzeventig duizend zeshonderd vierenvijftig euro (EUR
95.671.654), verdeeld in:
vijfennegentig miljoen zeshonderd zesenzestigduizend zeshonderd
vierenvijftig (95.666.654) gewone aandelen met een nominaal bedrag van
één euro (EUR l,00) elk; en
vijftigduizend (50.000) executive participatie aandelen met een nominaal
bedrag van tien eurocent (EUR 0,10) elk.
Kapitaalvermindering.
Met dien verstande dat op het niveau van een individuele houder van gewone
aandelen afrondingsverschillen kunnen ontstaan, waarmee wordt omgegaan op de
wijze als voorzien in de toelichting bij de agenda van de algemene vergadering van
aandeelhouders van achttien juni tweeduizend negentien, als gevolg waarvan,
afhankelijk van de keuze van de houder van gewone aandelen, het geplaatste
kapitaal nog naar boven of naar beneden kan worden bijgesteld.
De kapitaalvermindering die het gevolg is van het afrondingsverschil vindt plaats
als een intrekking van ingekochte (gerechtigdheid tot) fracties van aandelen. Het
precieze bedrag van de kapitaalvermindering is op de datum van het verlijden van
deze akte nog niet bekend aangezien dit afhangt van de keuze van de individuele
aandeelhouders dan wel hun bank of effectenmakelaar.
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De hierboven beschreven kapitaalvermindering vindt plaats met inachtneming van
het bepaalde in de artikelen 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek. Van de
naleving van het bepaalde in artikel 2:100 van het Burgerlijk Wetboek blijkt uit een
verklaring van  augustus tweeduizend negentien die is afgegeven door de griffie
van de rechtbank Amsterdam en die aan deze akte is gehecht (Bijlage).
Slot.
De comparant is mij, notaris, bekend.
Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van deze akte zakelijk
aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daarna verklaard
van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en
op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte
voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend.
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