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STAT UTEN 
DER 

Goedgekeurd bU KonlnkJUIIe Beoluiten vau 2 Juli 1887, N•. 112, 
1 September 1890, N•. 20 ea 17 December 1882, N•. 36. 

HOOFD TUK I. 

ART. 1. 

De Naamlooze Vmmootschap de Nederlandscha Zuid· 
Afrikaanscha Spoorwegmaatschappij 1s "cve.·tigd te 
Amsterdam. 

ART. 2. 

De 'Maatschappij stelt zich ten doel den bouw en de 
exploitatie van eenen spoorwe(J' in de Zuid-Afrikaan che 
Republiek van de grenzen van het Portugee eh gebied 
in de richting naar Pretoria. 

De Maat 'chappij is bovendien be\·oegd: 
1. tot den bouw en de exploitatie van andere . poor

wegen, verlengingen of zijtakken in de Zuid-Afrikaan ·che 
Republiek of aangrenzende landen, waan'oor haar door 
de Regecringen conce ·sie mocht worden Yerleend. 
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2. tot het maken van inrichtingen en tot het oprichten 
en exploiteeren van ondernemingen welke tot bevorde
ring van het verkeer op de spoorwegen nuttig of voor 
het uitoefenen der exploitatie noodig ZIJD. 

ART. 3. 

De Maatschappij neemt, ter bereiking van de in het 
vorig artikel gestelde doeleinden de bepalingen in acht 
der concessiën nu of later aan haar overgedragen of haar 
door de betrokken Regeeringen verleend. 

ART. 4. 

De Yennootschap is aangegaan voor 99 jaren, te re
kenen van den datum der Koninklijke bewilliging die op 
deze acte zal worden verleend. 

Zij kan bij besluit eener uiterlijk in 1985 te houden 
Algeroeene Vergadering voor een al ·dan te bepalen tijd 
worden verlengu behoudens de Koninklijke bewilliging, 
zoo die alsdan wordt verei cht. 

HOOFDSTUK II. 

Van het Kapitaal, enz. 

ART. 5. 

Het maatschnppelijk kapitaal is vastge teld op veertien 
millioen gulden, verdeeld in au.ndeelen van duizencl gultlen, 
uit te geven in vijf seriën, van welke de eerste groot twee 
milhoen gulden bij de oprichting der vennootschnp in 1887 
i~ geplaatst, en de . vier overige, elk groot drie millioen 
gulden, v66r 31 December 1894 behooren geplaatst te zijn, 
behoudens verlenging van dien termijn nn verkregen Konink
lijke bewilliging, tot het aanvragen waarvan de Directie bij 
deze acte is gemachtigd. • 

• 
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ÁRT. 6. 

Ge ne obligatie· ten Ia te der Vennoot chap zullen 
worcleu uitgegeven zouder voorafcraande machtigina van 
de Algemeene Vergadering van Aandeelhouder., 

ART. ï. 

AantlPPlhoUtlPrf; zijn Y:m rPcht wrge oJHlerwnrpen aan 
rlr hcpaling-Pn drz ·r ade en aan Je be luiten der Alge
meene Vergadering. 

Elke aankondiging. k mli. ·•re vin a of oproepina door 
lwt B • tuur aan de aandeelhouder. i · volkomen trehli•Y 
en biwlend, mits tweemalen •r •plaa ·t zijnrl• in de taat -
cournut en twee andere in T ed •rlancl ver chijnell<lc 
cla•rbladen. 

ÁRT. U. 

Van elk aand •el erkent de ...iaat chappij al tegenover 
haar aerechtigd Aand elhoucler !echt één eiaeuaar. 

Ter uitoef •nin" van de rechten aan het aandeel van 
hunnen erflater verbonden, hebben de erfgenamen onder 
inachtnemi1w van Art. 10 voor elk der door hun 
erflater mwelaten aandeelen aan t • wijzen wie - te•ren
OYer de .Maabchappij - voortaan als crerechtigd Aand •el
houder zal crclJ •n. 

De ·chuMei eh •r of erferenamen nm een Aandeelhou
cler kunnen onder <reen voorwend el b ·.la er l rcren p d • 
crelden, waarden en bezitting n der ~aa chappij. noch 



eque ·tratie. ererechtelijken verkoop of verdeeling daarvan 
eischen, of zich op eenigerlei wijze in het beheer der 
Iaat chappij mengen. 

Hunne rechten ah; chuld.ei ·cher · of erfgenamen kun
nen zü slechts op het aandeel al~ zoodanig doen gelden 

ART. 10. 

De aandeelen zijn na cle vol ·tortin(J' aan toonder. Zij 
zün doorloopend O'enummenl, en voorzien van de hand
teekenin(J' van de Directie en één Commi. ~ari~ en, voor 
zoove1Te de rente enan door de Zuid-Afrikaan ·chc 
Hepubliek gewaarbor(J'd i , van den Commis ari ·der Zuid
Afrikaan che Republiek in N edPrland. 

De eer te storting ge ·chiedt teO'en reeepi ·, geteekend 
door de DÎJ.·ectie en een Conuni · ·aris. 

Op deze reeepi · ·en worden volgende ·tortin<r 'll af•re
·tempeld. 

Bij de laat ·te t01·tin" worden deze reeepi ··en vervan
O'en door aandeelen. 

Overdracht van recepi. en voor aandeelen wier vol 
bellran· nog niet is •re tort ere chiedt door eene verklarin•r 
van den aandeelhouder en den verkrij(J'er in een daarto<' 
be temd register der Vennoot chap in te ·cln·~jven en 
door of van wege heide te teekenen. 

A1n. 11. 

De tortin_O' op de aandeelen der eer te erie i ge
·chied, die op de aandeclen d •r overi•re eri':n zal •r •

chieden op de wijze door den Haad van Commi ·. ari. · · n 
bij de uit!!i.fte te b palen. 

RT. 12. 

Zij, die verzmmen de ·tortin<tcn op de daarvoor va ·t
O'e telde tijclen te voldoen, worden nogmaals in cle bij 
Art. genoemde da<rbladen op<rcroepen. 
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Is de . torting binnen ééne maand daarna niet ge chied, 
dan heeft het Bestuur het recht, de recepi. en waanleloo-; 

te verklaren, nieuwe reeepi en uit te geven met gelijke 
nummers, en die ter beurze van Am;·terclam of in open
bare veiling te verkoopen, nadat daarvan veertien tla•ren 
te voren aankondiging i.' ge chiedt in de dagbladen in 
Art. 8 bedoeld. Bij deze aankondiging worden de num
mers der reeepi 'en vermeld. 

Brengen de stukken minder op clan het bedrag der 
vertraagde . tortingen, rente en kosten, dan kan de 
.Maabschappij het ontbrekende op den nalatige >erhalen, 
tenrijl het meerdere komt ten goede der }laatscbappij. 

Voor verzuimde :stortingen moet eene rente van ti pCt. 
's jaars worden veruoed, vtm af den voor rle tortin•r 
bepaaltien dag. 

A uT. 1 :t 

Voor in het ong n•p·lt• geraakh· aawleelen i h t Bl'
~tuur gen•chtig<l and •re uit t · creven, na eene hekend
making der nummers in de dagbladen in Art. hetloeld, 
drie malen, telken~ met l'CIII' tu. ·sclwnruimt • van z •:-, 
maanueu, en tegen hehoorlijken horgiocht van den Pitte
naar teg •n nanmnmg. 

HOOFD. 'T'C K III. 

Bestuur der Maatschappij. 

ÀHt. } i. 

Het Bestuur der Maat. chappij is opgedra~en aan ('lle 

Directie onder toezicht van een Haarl nm ommissari . ..;en. 
De Directie bestaat uit twee of d.rie Dir •ctcurcn. 

ÀnT. 15. 

De Directeuren worllen, m e 'ne aanheveliuo- Yan twee 
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personen voor iedere vacature door Commissarissen, door 
de Algemeene V er gadering voor een bij de verkiezing te 
bepalen aantal jaren benoemd en zijn herkiesbaar. In 
geval van overlijden of ontslag tusschentijds, of aanhou
dende verhindering, wordt door Commissarissen één hunner 
aangewezen om tijdelijk als Directeur werkzaam te z~jn 

tot de eerstvolgende Algemeene Vergadering, waarin in 
de vacatme definitief wordt voorzien op de wljze als boven 
omschreven. 

Bij tijdelijke verhindering van een Directeur of waar 
deze, op grond van tegenstrijdig belang bezwaar mocht 
hebben voor de Maatschappij op te treden, wordt in 
diens plaats, namen de Maatschappjj gehancleltl door een 
der Commissarissen, daartoe door den raad van Commis· 
sari en aangewezen. 

Met afwijking van het hierboven bepaalde zijn voor 
tien jaren tot Directeuren benoemd, de Hecren R W. J . 
C. V.\~ DEY \ YALL BAn en J . L. CLUYSENAER. 

ART. 16. 

Een Directeur kan geschorst 'IYonlen hij een hesluit 
van den Raad van Conuni ·aris en, genomen met volstrekte 
meerderheid van het getal Commis ·arissen. Deze zijn 
gehouden binnen twee maanrlen na de schorsinO' eene 
Algemeene V er gadering hijeen te roepen, om daaraan een 
voorstel tot ontslag en benoeming zoo noodig van een 
opvolger te onderwerpen . De geschor te Directeur zal 
in de gelegenheid gesteld worden zich in die V ergaclering 
te verdedigen of te doen verdedigen . 

.AJtT. 17. 

Min tens twee Directeuren moeten Nederlander. zun. 
Elke Directeur moet eigenaar zijn van ten minste tien 
aancleelen der Maatschappij, die geelmende Je uitoefening 

.. 
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hunner betrekking niet mogen worden ven-reemd, en 
ten kantore der Maat chappij bewaard blijven. Een 
Directeur mag niet in het Bestuur zijn van eeuige zaak 
of onderneming direct of indirect met de l\Iaab;chappij 
in hetrekking staande. 

ÀRT. 18. 

De bezoldiging van de Directeuren wordt door de 
Algemeene Vergadering vastgesteld vóór zij hunne be
trekking aanvaarden. Wanneer een Directeur zich in 
het helaug der Maat chappij naar Zuid-Afrika moet 
begeven, of aldaar voortdurend moet wonen onhancrt 
hij boven zijne bezoldiging. een huitengewone beloonincr 
te bepalen door den Haad Yan Commi . ·ar is. en. De Direc
teuren ontvangen vercroeding van de in het helancr der 
Maat chappij gemaakte reis- en vcrhlijfko ten. 1 

ART. 10. 

De Directie vertegenwoordigt de Maat. challPÏÏ· mo in 
al huiten rechten, en is hinncn de grenzen van de hP
palingen dezer a<'h' hnoega tot alle handelingen. 'lie tot 
den werkkring der ~Talltschappij llt•hooren. Alle stukken 
hevattende v •rbinh•nis of kwijting wordPu 1loor tw •e 
])irecteUl'en gcteekend. Indien voor korter of langer t\j!l 
een hunner verhindenl is <resehierlt de melleteekcning 
door den persoon, daarto door den Haad van t'onuuis
Raris.·en aan te wijzen. Yoor alle handelingpn, die niet 
het daO'<'lijksch bcheer raken, wordt de goedkeurincr va.n 
den Raad van Commissarissen verPi:cht. De Diredie creeft 
in de periodieke verga.lll•ringcn van 'ommis ari. sen ver
slag omtrent den tocsta.ntl der ~Iaat. chappjj t'n de ver
richtingen der Directie. De I>irecti brengt jaarlijk een 
verslag uit omtrent den toestand der )batn:happii in het 
verloopcn jaar, verg zeld van eene uitvoerige memorie 
van toelichtinll' op de balans en win:;t- en verlie rekening. 
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ÄRT. 20. 

De Directie benoemt en bepaalt de bezoldiging van 
alle beambten voor zooverre in deze acte niet anders i · 
bepaald. De Directie schor:st en ontslaat alle heamhten. 
Y an de chor ing van beambten, benoemd na goedkeu
ring van den Raacl van Commi ·saris.·en, wordt aan deze 
dadelijk mededeeling O'edaan, en het onslag niet dan 
onder zijne goedkeuring gegeven. 

AuT. 21. 

De Directie kan, onder croeclkeuriug van den Ha:ul nm 
Commi:;::;aris:;en, een agent of agenten in Zuid-Afrika 
benoemen, belast met het ten uitvoerleggen rl•r ronee:;sic. 
Hunne werkkring, bevoegdhei<l, macht en verantwool'lling 
worden gereO'eld door in:;tructie . De agentrn zijn ver
plicht zich te cred.rag •n naar de voor ·chrifteu 1ler Directie, 
zelf: als deze afwijken van de in:;tructic ·, en zorgen dat 
onmiddellijk aan alle gegeven voorsehriften en instructies 
gevolg worde ge<Teven. 

Een der :wenh•n i· in het bijzonder hPla:;t de l\Iaat
:schappij hij de ltege<'ring der Zuid-Afrikaansche Ht>pu
lJliek en bij de He•TCPring der ,kolonie lozamhi<fUe te 
vert<'genwoordigen, binnen de grenzen hem 1loor de 
Directie cresteld. 

AHT. 22. 

De Directie is verplicht de voorschriften <'ll h •palin<Ten 
Yan de conces ·iën aan de ... Iaat ·chalJPÜ ovrrgNlragen of 
aan haar verleend ~tipt<>l\jk na te komen en te <lorn 
nakomen. 

Y oor alle wijziginO'en in de concc:,;:iën, die aan de 
:\faat:schappij zijn owrgedragen of aan haar >erleend, of 
tot het voor tellen van zooclanirre Yeranrlering n in rle h pa
lingen rlezer ar.te. al tot zulkt• wijzirring nootli" zijn, wordt 
de <Toedkeuring van den Raad van ConnuissarÏ::;sen vereischt. 

f 

I 
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ÀnT. 23. 

De Raad van Commis. ari:sen bestaat uit min ten Yijf 
en hoog:;tcn:; elf l •cl •u, waarvan minsten de helft .... • eder
lamler · en in K etlcrlaml wonL·IHlP. 

ÄRT. 24. 

De Commis:;aris:;en word n gekozen door de \lcremeene 

Vergadering voor den ttjtl van Yijf jaren. Bij overlij1l ·n 
of afhellen Van l'en ( 'ommis ari · tu. schentjjd. , worat 

door Commissarissen Yoorloopig in de vacature voorzien, 
tnt de volgPtHll' .\lgenwen • V ergatll'ring t•n ge. chierlt 
dan de benoeming Yoor llen türl welke nog verlooJPil 
mod t.ot Pl'lll' algelllel'Ill' aftn·tling. 

BPamhtt•n tler ~laat.rhapptj zijn niet lwnoemhaar tot 
to UI 1 11iss:u· is. 
~Iet afwijking van hl't hil'rhnwn ht•p.taltle, zijn tot 

( 'olllmis. a ris. en heno •nul. th• ht•t•ren :\Ir. A. n · .l. UME. • 

\'.\\' Er:'I:\Es, i\lr. 0. \\r. , 1'\1' ... ·tM ~·, H. ÜPPE"\IIEII. 

A. }). HE M,\ln;z On: ": fiPiwinll'l' HPgit•runrr. -lbtlt \Y., '1to.· 

en .)ustiz-ltath ~I\\ Wn>TEHFF.I.Ilr. 

Elkt> Cnnnnissaris mOl't eigenaar zijn Yan h•n min. te 
twe • aandeelen 1ler ~Iaat chappjj, w1 lkc gPdnn'Jlll • de 
ui toPft•n ing zijn •r hl'tn·kking niet mo~r •n wort hl Y r
\Tl' 'llHl ell t '11 kantor' tlPr 1 faat ·cltapplj Jwwannl hl ij\ en. 

Atn, 2fi. 

CommissarL. en on h-angen ver"ot>tling van clc door h n 
ii1 het hel:mg cler :Jlnat. ·happij g maakh· n•i - en ver

hltjfko ten. 
Aan een f:onuni:-; ;u·i.. rliP tijtlt•lijk tlc w rkz., mh tlt•n 

van Pen I>in•ch~m". of mH1rn' lnlib·ng-t·WOJlf' w •rkzanm
hellL'll in het lJ •lan" d •r ~laat" ·happij Yerrieht. nl. ook 
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aan den Secretaris van Commissarissen, kan een bezol
diging worden toegekend, waarvan het bedrag door den 
Raad van Commissarissen worclt bepaald. 

ART. 27. 

De Raad van C'ommi;·sarissen benoemt uit zijn midden 
een Y oorzitter en een Vice-Voorzitter; ook is bij bevoegd 
een eeretaris aan te stellen. 

De Raad stelt een reglement van orde vast, waarin 
onder anderen bepaald wordt: dat bij periodiek een. in 
de drie maanden vergadert en overigens zoo vele malen 
als hij daartoe door den V oorzitter uit eigen beweging, 
op verzoek van de Din,ctie, of op verzoek van 2 Commis
sari:ssen wordt opgeroe1Jen; dat be:sluiten worden genomen 
bij meenlerheicl van stemmen, en geen besluit wettig 
is, waartoe niet min.·tens 3 der Connnissari ··en helJh •u 
medegewerkt; dat van het verhamlelde ter vergadering 
notulen zullen worden gehouden. 

De Directeuren hebhen het recht en zijn verplicht de 
vergaderingen van den Haad van Commissarissen hij te 
wonen en hehhcn in tlie Yergadt>ring een raadgewnde 
stem. De Haad kan echter besluiten, dat owr sununige 
omlerwerpen, buiten t genwoonligheid der Directeuren, 
beraad -laagtl en gestemd wordt. 

ART. 2 . 

De Haad van Commis. arissen oefent onbeperkte con

trölc en toezicht uit over de daden en lJamlelingen der 
Directie. Hij neemt geen deel aan eenig behePr, maar 
i · bevoegd ten allen tijde en over alle onderwerpen 
advies te geven. De Haad van Commissarissen kan het 
dagelijksch toezicht opdragen aan ecne vaste commissü• 

uit zijne leden gekozen, en ten allen tijde door eenc 
connni::. ie uit Je leden doen onderzoeken de hoeken, 
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he cheiden en de ka ; ten min te 2 malen 's jaar. zal 
dit moeten cre chi den. De Raad van Commi .. ari. en i. 
hevoecrd de goedkeuring van hanrlelincr n der Dire ·tic, 
aan hem tot dat einde onrlerworpen, afhankelijk t makPn 
van voorafgaande raadpleging d r aandeelhoud r. in 
Buitengewone Algeme ne VPrga!lering op te roepeiL D 
Hand van Conuni ·. ari. sen i wrplicht d r Directi • advi • 
te geven telken · wanne •r zulks door haar in het helan•r 
der ~Iaat chappii genaagd wordt. 

lRT. 29. 

Dt> rloor d • Rpcrpering lier Zui1l-Afrikaansche RPJlll
hliPk hPnoemcle HecrL•t>rings-Cummi.· ari. in Te•lPrlan•l en 
zijn p];tat. vervanger, h •hh •n het r •d1t rh• VPrg':lllcring n 

van het Be. tuur en van !Ie AandeelhoUIIer. !](•r ~faat-
. chappij hij te wmwn l'll PI' raa<lg •wn1lt> 
Daartoe wor1lt hun ."t•lijktüdig nwt 

raatschappij van alle 7.00 gewone 
n•rgadPrincrt•n, kenni. · g•"'PY •n. 

t •m uit b· l1r ·n~''ll. 
ommi ari ·t•n cler 
al · huit •n•r •won 

Zij oefenen t· •ne onlwp'rktP contrill• en toezich uit, 
np all • z:tkt>n t'll han•lPlingc>n 'au elP laat <"happij. 
ht>hhen bwgang tot iJp Jntl'l':lll . , inza~e VUil f11• hoPkeu 
en kunn •n tlt• ka: vt>rifit• •n•n. 

HOOFD 'TCK I\. 

Algemeene Vergaderingen. 

AnT. :10. 

Jl .. lll'. ·luih•n tlPr Alw·met'lll' \\•rgad mw ·n van . l m
gt•r •chtigdP Aand •elhmul•r verhiiHleu de min•lcrlwicl •u 
!lP afw •zi" •n. 

AnT. 31. 

n • A l•r>nw ne Y rr•ra!}t•ringtn '' onlu1 l•t>lerrcl door 1! ~n 
Y ourzittt•r Yan d ·n H. ad Yan Commi. ·tri. Pll of di .. n. 
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plaatsvervanger, ter plaatse door de Directie te bepalen. 
De oproepingen geschieden ten min. te 14 dagen te voren 
en in de dagbladen in Art. 8 bedoeld. De punten van 
behandeling liggen tusschentijds ter inzage ten kantore 
der Maatschappij. 

AKT. 32. 

Tot de Algemeene Vergadering worden alle Aandeel
houders toegelaten, die hunne aandeelen minstens 3 dagen 
te voren, den dag der nederlegging en dien der Vergadering 
niet medegerekend, hebben nedergelegd ten kantore der 
Mantschappij of op ZQodanige anllere plaatsen, als door 
den Raad van Commissari. sen zullen worden aangewezen. 
Elk aandeel dus nedergelegd gl•eft recht tot het uitbren
gen van één stem met een maximum van zes stemmen. 
Aandeelhouders kunnen zich hij schriftelijke volmacht 
door andere Aandeelhouders doen vertegenwoordigen. ie
mand mag al gemachtigde meer dan vijftig stemmen 
uitbrengen. De :chriftelljke volmachten moeten drie dagen 
vóár de Algemcene Vergadering ten kantore der Ma.at-
chappij worden neergelegd. 

ART. 3:3. 

De Algemeene Vergaderingen worden voorgezeten door 
den Voorzitter van den Raad van Commi ari en of bij 
ontstentenis van dezen door den Vice-Voorzitter of door 
den daartoe door den Raad aangewezen Commi snris. 
De V oorzitter benoemt twee stemopnemers, die ook de 
opgemaakte notulen mede onderteekenen. 

ART. 34. 

De besluiten der Algemeene Vergadering worden bjj 
vol trekte meerderheid van stemmen genomen. Bij taking 
van temmen over zaken wordt tot eene tweede temming 
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overgegaan, bij eene tweede staking wordt het voor 'tel 
als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen O\'er 
personen, wordt herstem<l over de twee personen, die de 
meeste stemmen op zich hebben vereenigd en bij tweede 
staking door het lot beslist. Over zaken wordt momh!ling 
en bij hoofdelijke omvraag, · over personen bij gesloten 
briefjes gestemd. 

ART. 35. 

Er wordt jaarlijks te Amsterdam ééne Algemeene Y er
gadering gehouden vóór of in de maand Juni. Bovendien 
worden zooveel Buitengewone Algemeene Y ergatleringen 
gehouden als nootlig geoordeeld worden door den Raad 
van Commissarissen, door de Directie of door ten min ,te 
25 Aandeelhouders, die te zamen één vierde van het in 
omloop zijnde Maatschappelijk Kapitaal vertegenwoordigen. 
V erlangen Directeuren of Aamleelhouders eene Buitenge
wone Algemeene Vergadering, dan worden de voorstellen. 
welke zij wensd1en in behandeling te brengen, te gelijk 
met het verzoek tot bijeenroeping der Y ergadering schrif· 
telijk aan den Voorzitter van den Raad van Commi ·'ar i. ·:'en 
medegedeeld. De oproeping tot de Vergadering geschiedt 
niet later dan 14 dagen, nadat de Directie of de Aandeel
h"Ouders het verwek tot het houden er van, hebben gedaan. 

Á:RT. 3Ö. 

Behoudens het bepaalde bij Art. 41, worden de be
sluiten in de Algemeenc V ergatleringen genomen door de 
aanwezig zijnde of vertegenwoordigd wordende Aandel'l
houders, onverschillig hun aantal. 

In de gewone Algemeene Y ergadering worden ge ne 
audere zaken hehandl•ld dan voor ·tellen van de Directie 
of van den Uaad van Conuni: ·arissen. Teven wordt 
daarin uitgebracht het verslag in Art. 19 genoemd, en 
ter goedkeuring aangeboden de balan~> over het afgeloo-
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pen jaar. Die goedkeuring ontheft de Directie van hare 
aansprakelijkheid voor het gevoerd beheer. De Vergade
ring bepaalt het bedrag van het Dividend op voorstel 
van den Raad van Commissarissen. 

HOOFDSTUK V. 

Geldelijk Beheer. 

ÄRT. 37. 

Het geldelijk beheer wordt gevoerd overeenkomstig 
de bepalingen dezer acte en de aan de Maatschappij 
overgedragen of aan haar verleende concessiën. 

ART. 38. 

Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. 
De balans wordt door de Directie voorloopig vastge

steld, vóór 1 Juni aan den Raad van Commissarissen 
aangeboden, door dezen onderzocht en met zijn praeadvies 
voor Aandeelhouders ter inzage gelegd ten kantore der 
Maatschappij. 

t'it de blijkens die balans gemaakte en ter uitdeeling 
bestemde winst zal in de eerste plaats worden gekweten 
de op de aandeelen door de Zuid-Afrikaansche Republiek 
gewaarborgde rente. 

Het overblijvende zal gelijkeljjk over alle aandeelen 
worden verdeeld. 

ÄR1', 39. 

Wanneer in conce ·::nen waarvan zich deze Maatschappij 
de uitvoering ten doel stelt, een winstaandeel aan het 
be:stuur en per:soneel der Maatschappij wordt toegekend 
zal dit winstaandeel worden verdeeld, voor één derde 
aan Directeuren, één derde aan Commissarissen en één 
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derde aan de beambten der Maat ·chappij door de Directie 
aan te wijzen. De Directie i· bevoegd onder goedkeuring 
van den Haad van Commis ·ar i:-;· .:n Lovendien ouder de 
uitgaven op te nemen uratiticatiën aan verdien ·telijke 
beambten, en eene bijdrage voor eventueel op te richten 
pen ioen-, zieken-, onder ·teuuin~- of ·paarfoD<l:eu, ten 
behoeve van de beambten der Maat ·chappij. 

Likwidatie. 

ÁRT. 40. 

Na de ontbinding der Maat chapp\j onver ·chillig uit 
welken hoofde, wordt zij door de Directie onder to zicht 
van den Haad van Commi ·:aris.·en vereffend tenzij de Al
gemecne V ergudcring te dien einde ander be ·li ·t. 

B\j die verefi'l•ning wor(lt het ·aldo der lii...-widatierekP
ning tusschen cle vcr:;chilll'tHle aandeelhouder.· in zooda
nige vcrhouding ver(lecld dat zij, op \\;er aal\fleelen (loor 
de Zuid-Afriknan:che Hepubliek cene jaarlijk:che ren e 
van :> pCt. en daarboven wercl ., •waarlJOrgd, voor •lk 
hunner aandeelen met het twintigvoud dPr dunrop ge
waarborgde rente en de owri re met het nominale bedr:w 
hunner aandeeleu tot die verdeeling rerechtigd zullen zijn. 

ÁRT. 41. 

Behoudens het bepaalde bij het vol<rende artikel, i. 
de Algemeene Y ergadering bevo gd, wijzigingen in dez • 
actc te brengen. Een voor ·tel d. artoc kan niet in over
webring genomen worden, dan wanneer het i uedaan 
door de Directit>, door den Hand van Commi ari en of 
door ten minste vijt en twintig Aandeelhoud rs die te 
zamen minstens één 'ierde gedeelte van het Ma. t chap
pelijk Kapitaal verte<renwoordi(fen en nadat d voor (•
stelde wijzigingen gedurende min ten · drie weken vóór 
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het houden der vergadering ter inzage van Aandeelhou
der:; hebben geleO"en ten kantore der ::\Iaat chappij. 

In de aankondiginu tot oproeping ter vergadering 
wordt vermeld, dat de voor:tellen tot wijziging ten bo
vengenoemde kantore ter lezing van de Aandeelhouder · 
zgn gelegd. 

Indien echter op de daartoe aldus bijééngeroepen ver
gadering niet minsten · de helft der aandeelen verte"cn
woordigd i , kan over het voor ·tel niet aanstonds door 
de >ergadering een be luit <renomen worden, maar wordt 
deze tot veertien da<ren later verdaagd. Aandeelhouder:; 
worden tien datten te voren daartoe op•rerOeJ>en. Die 
Yuortgezette vergaderinO' zal bij meerderheid van ·tem
men over het yoor"tel kunnen he:sli · en, om·er chilli" het 
aantal der vertcgenwuonli<rde aandeelen, behouden. Ko
ninklijke bewilli crin <r. 

AitT. 42. 

In het bepaalcle bij Art. 3, hij Art. 14, b\j het eer. te lid v::m 
Art. 17, bij Art. 23 en bU dit Art. 42 kunnen <recne wüzi
ging •n worden gebracht, dan met gocdhuring van den 
Hegecring - ~onnni.· ·ari der Zuid-Afrikaan ·che Uepublit>k 
hij de :Maat chappij in ... T ederlantl. 
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