


























Deterink Advocaten en Notarissen 

Winkelfonds Duitsland 8 vastgestelde administratievoorwaarden aangeduid als 
'Certificaten') toekennen aan de desbetreffende partijen; ------------------------

d. de Oprichter, Stichting Administratiekantoor Winkelfonds Duitsland 8, --------
voornoemd, is met en namens de vennootschap overeengekomen dat zij haar
aandelen in geld volstort; aan hetgeen omtrent zodanige volstorting in artikel
2:93a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald, is voldaan; voor zover van -

een volstorting als bedoeld in lid 1 sub b van dat wetsartikel is uitgegaan, ----
aanvaardt de vennootschap de storting. Van de storting blijkt uit de ----------
bankverklaring, die aan deze akte zal worden gehecht (Bijlage); ----------------

e. er zal één (1) bestuurder zijn, te weten Holland Immo Group Beheer B.V., ---
statutair gevestigd te Eindhoven, feitelijk te 5611 ZT Eindhoven, Kennedyplein
230, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 17146931. ---------------------------------------------------------

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.----------------------------------------
W AARVAN AKTE ------------------------------------------------------------------------

is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. --------
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon -
opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige ----

voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben 
kennis genomen en daarmee in te stemmen. Vervolgens is deze akte na beperkte -

voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. ---------------

(Volgt ondertekening) 
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B.ANKVERKLARING INZllKE OPRICHTING VAN EEN N.V. 

Geachte notaris, 

De ondergetekende, ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, mede kantoorhoudende te 
Eindhoven, ve;rklaart, in verband·met het bepaalde in artikel 203A lid 1 sub b/artikel 93A lid 1 

sub b Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat zij ten name van de naamloze vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid i.o. 

·· Winkelfonds Duitsland 8 N.V. io.

,3en rekening in haar administratie aanhoudt onder nummer 65.04.48.162 

,3n dat deze rekening per 22 januari 2014 een creditsaldo aangaf en dit creditsaldo 
( of een gedeelte van dit creditsaldo), ter. grootte van EUR 7. 900. 000,00 volgens mededeling van 
de medeondergetekende{n) ontstaan is ten titel van storting op de bij de oprichting van 
voormelde vennootschap :te plaatsen aandelen; 

dat genoemde rekening uitsluitend ter beschikking van de vennootschap zal staan, nadat wij 
van u bericht hebben ontvangen dat de vennootschap in de akte van oprichting de storting op 
de bij de oprichting geplaatste aandelen heeft aanvaard. 

Tevens verzoeken wij u d!3 "namens de N.V. i.o." getekende bankverklaring N.V. i.o. tezamen 
met de definitieve oprichtingsakte van genoemde vennootschap te zenden naar bovenvermeld 
adres. 

Getekend te Eindhoven, 22 januari 2014· 


