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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING ONDERNEMINGSPENSIOENFONDS MN SERVICES

Op eenentwintig december tweeduizendtwintig verschijnt voor mij, mr. Janiek Johanna Meppelink, kandidaat-notaris, waarnemer van mr. drs. Cornelis Johannes Groffen, notaris in Amsterdam: --
Bojana Prlja, paralegal, die werkzaam is op het kantoor van De Brauw Blackstone Westbroek N.V.,
statutair gevestigd in Amsterdam, aan de Claude Debussylaan 80, 1082 MD Amsterdam, geboren in
Amsterdam op vijfentwintig april negentienhonderdnegentig, te dezen handelend als schriftelijk -
gevolmachtigde van het bestuur van na te noemen stichting. -------------
De comparant verklaart dat op elf december tweeduizendtwintig het bestuur van de stichting: --
Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services, statutair gevestigd in Den Haag, met adres
Prinses Beatrixlaan 15, 2595 AK 's-Gravenhage en handelsregisternummer 41150295 - in --
overeenstemming met artikel 21 van de statuten van de stichting - heeft besloten de statuten van die
stichting te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden.-------
Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant, handelend als gemeld, de statuten van de stichting zodanig te wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt--------
_____________ S T A T U T E N: ------------NAAM EN ZETEL------------------------
Artikel 1.
Het Fonds is genaamd: Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services en is gevestigd in Den
Haag.--------------------------------DEFINITIES- --------------------------
Artikel 2.- ----------- - ----------------
Bestuur: het Bestuur van het Fonds.---------------------
Deelnemende installing: MN of een andere aan MN gelieerde instelling die een ------
uitvoeringsovereenkomst met het Fonds heeft gesloten. ---------------
Deelnemers: de Deelnemers, bedoeld in het Pensioenreglement, met dien verstande dat tot de uit hoofde van het reglement aan de Deelnemers toekomende aanspraken mede behoren de --
aanspraken welke zij hebben verworven over de periode dat zij deelnamen als werknemer van het Fonds Bedrijfstakpensioenfonds Metaal en Techniek of van Stichting Mn Services, zijnde deze -
laatste de rechtsvoorganger van MN. ---------------------
De Nederlandsche Bank: De Nederlandsche Bank N.V., statutair gevestigd in Amsterdam. --
Fonds: Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services.-------------
Gewezen Deelnemer: degene die ingevolge het Pensioenreglement geen pensioen meer verwerft en die bij beeindiging van de deelneming een pensioenaanspraak heeft behouden jegens het Fonds.
Gewezen Partner: de gewezen echtgenoot, geregistreerd partner of partner in de zin van het -
Pensioenreglement van de deelnemer of gewezen deelnemer.-------------
MN: Mn Services N.V. gevestigd in 's-Gravenhage. ----------------
Ondernemingskamer: ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. -------
Pensioengerechtigde: degene voor wie op grond van het Pensioenreglement een pensioen is -
ingegaan. -------------------------------
Pensioenreglement: het pensioenreglement van het Fonds.-------------
Raad van Toezicht: het orgaan als bedoeld in de Pensioenwet dat het intern toezicht uitoefent. --
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Statuten: de Statuten van het Fonds.---------------------
Verantwoordingsorgaan: het orgaan als bedoeld in de Pensioenwet waaraan het Bestuur --
verantwoording aflegt over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. -------- 

DOEL VAN HET FONDS------------------

----

Artikel 3.-----------------------------
Het doel van het Fonds is het verstrekken van uitkeringen terzake van ouderdom, invaliditeit en/of overlijden aan Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Pensioengerechtigden of aan hun nagelaten betrekkingen overeenkomstig de bepalingen van deze Statuten, het Pensioenreglement en andere reglementen van het Fonds. Verder verricht het Fonds al datgene dat in de ruimste zin genomen met
het voorafgaande in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn. -----------
Het is het Pensioenfonds niet toegestaan zich borg te stellen voor derden, of leningen aan te gaan,
tenzij de lening tijdelijk wordt aangegaan voor liquiditeitsdoelstellingen. --------- 

MIDDELEN, INKOMSTEN EN UITGAVEN -----------------

Artikel 4.----------------- ------------- 1.
De middelen en inkomsten van het Fonds bestaan uit:-------------het afgezonderd stichtingskapitaal; -----------------a.
bijdragen van de Deelnemende instellingen, waaronder ook begrepen de bijdragen van
b.
de Deelnemers;------------------------c.
inkomsten uit beleggingen; ---------------- ----alle andere inkomsten als renten, schenkingen, erfstellingen, legaten enzovoorts. -
d.
Erfstellingen zullen nimmer anders mogen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving; ---------------------e.
eventuele uitkeringen uit herverzekering.--------------- De uitgaven van het Fonds bestaan uit uitkeringen in verband met pensioen, uit premies of 2.
koopsommen ter verwerving van elders onder te brengen pensioenaanspraken en --- 
beheerkosten. ---------------------------Het beleggingsbeleid van het Fonds is erop gericht dat de bezittingen van het Fonds samen 3.
met de te verwachten inkomsten, toereikend zijn voor de dekking van de uit de Statuten en het Pensioenreglement voortvloeiende pensioenverplichtingen. ----------

AANVANG EN EINDE DEELNEMERSCHAP----------------

Artikel 5.----- - - - ----- -- ---- ----- --- --1.

2.

De wijze van verkrijging en verlies van de hoedanigheid van Deelnemer, alsmede de rechten
en verplichtingen van de Deelnemers en verder al hetgeen daarmee in verband staat, wordt geregeld in het Pensioenreglement.--------------------Het deelnemerschap eindigt wanneer een Deelnemer niet meer voldoet aan de voorwaarden
die in het Pensioenreglement aan het deelnemerschap worden gesteld.-------

AANSPRAKEN------------- ------------

Artikel 6.-------------------------------De pensioenaanspraken worden omschreven in het Pensioenreglement. Het Fonds verstrekt --
overzichten aan Deelnemers, Gewezen Deelnemers, Gewezen Partners en Pensioengerechtigden
waaruit de hoogte van de pensioenaanspraken of -rechten blijken. -----------

HET BESTUUR -------------------------

Artikel 7.
1.
Het Fonds wordt bestuurd door het Bestuur. Het Fonds heeft een paritair bestuur. - - - -

