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Vereeniging ter behartiging van de belangen van 
Nederlandsche houders van aandeelen I, 111, IV en 

V serie van de Nederlandsche 

Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij. 

8 TA TU-~ EN. 

ARTIKEL 1. 

De vereemgmg voert den naam van Vereeniging ter· 

behartiging van de belangen van Neclerlanclsche houcler·s 

van aandeelen I, III, IV en V serie in de Neclerlanclsche 

Z~ticl·Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij . 

ART. 2. 

De vereeniging stelt zich ten doel de belangen der 

Neclerlandsche houders van aancleelen I, III, IV en V 

serie van de I eclerlandsche Zuid-.Afrikaa.nsche Spoorweg

Maatschappij te behartigen. 

Zij tracht haar doel te bereiken door aancleelen I, III, 

IV en V serie van de Nederlandscbe Zuid-Afrikaanscha 

Spoorweg-Maatschappij in administratie te nemen, cle 

daaraan verbonden rechten uit te oefenen en de aan

::;praken te doen gelden, die de houder dier aandeelen beeft. 
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ART. 3. 

Aandeelen worden niet in administratie aanvaard, 

voordat ten genoege van het bestuur der vereeniging 

is .gebleken, dat zij vóór 1 December 1900 aan Neder: 

landers of volgens de N ederlandsche wet opgerichte 

naamlooze vennoot •chappen of rechtspersonen in eigen

dom hebben toebehoord . 

ART. 4. 

Als bewijs van aanvaarding onder de voorwaarden, 

bij deze statuten omschreven, wordt den inleveraar 

voor ieder door hem ingeleverd aandeel een certificaat 

aan toonder uitgereikt. 

De vereeniging kan deze certificaten doen opmaken 

door de Amsterdamscha Bank. 

ART. 5. 

De vereeniging Ü:l ten alle tijde bevoegd een termijn 

te bepalen, na welken zij geene aanl1eelen aanvaardt, en 

dien termijn te verlengen . 

AR'l' . 6. 

De vereeniging is gevestigd te Amsterdam . 

ART. 7. 

De vereeniging wordt aangegaan voor den tijd 

van negen en twintig jaren, te rekenen van den 

31 ston December 1900 af. 
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ART. 8. 

Leden der vereeniging zijn : 

a. de bestuurders; 

b. houders van aandeelen I, III, IV en V serie van de 
Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorweg-Maatschappij, 

van wie een of meer aandeelen in de Nederlandsche Zuid

Athkaansche Spoorweg-Maatschappij in administratie 

zijn aanvaard. 

c. opvolgende houders van certificaten, bedoeld bij art. 4 

dezer statuten, die schriftelijk aan de vereeniging kennis 

hebben gegeven, dat zij lid wenschen te zijn. 

ART. 9. 

Het lidmaatschap eindigt voor de bestuurders, doordien 

zij ophouden als zoodanig te fungeeren, en voor de overige 

leden door vervreemding van alle in hun bezit zijnde 

certificaten. 

ART. 10. 

De vereeniging heeft de vrije beschikking ov8r de 

door haar in 'administratie aanvaarde aandeelen . 

Zij kan als houdster der aandeelen ten eigen name 

in de vergadering van aancleelhouders der Nederlandsche 
Zuid-Afrikaansch eSpoorweg-Maatschappij optreden, aldaar 

zoodanige voorstellen doen en stem uitbrengen als zij 

gewenscbt zal oordeelen, de aandeelen tot zekerbeid van 

door de vereentging benoodigde gelden verpanden, de aan

deelen aan derden of zich zelve overdragen, - bet laatste 

door het enkele feit van haren verklaarden wil, - de aan

deelen vervreemden, dividenden incasseeren, alle gAlden 

den aandeelhouder toekomende innen, de aandeelen 



tegen aandeelen in andere ondernemingen, betzij bier 

of in bet buitenland gevestigd, of tegen schuldbrieven 

verruilen, en al datgene doen, waartoe de houder der 

aandoelen gerechtigd is. 

Zij is alleen gehouden zich te gedragen naar de 

bepalingen dezer statuten. 

ART. 11. 

De vereeniging is bevoegd alle handelingen die haar 

noodig of wenschelijk voorkomen op te dragen aan 

zoodanige personen of instellingen, als zij zal meenen 

daartoe te moeten kiezen. 

Z~j is niet aansprakelijk voor de handelingen of ver

zuimen van eenige bewaarders of van andere personen 

of instellingen, aan wie zij eenige opdracht zal hebben 

gedaan. 

ART. 12. 

De aandeelen zijn verbonden voor de door de ver

eeniging gemaakte kosten en verachuldigde uitgaven. 
De vereeniging is bevoegd ter bestrijding van 

gemaakte of te maken kosten in den loop harer be

moeiingen zoodanige betalingen van de certificaathouders 

op rekening der kosten te vorderen, als zij telkens 

mocht noodig achten. 

ART. 13. 

De cerWicaathouder is niet gerechtigd de teruggave 

van het aandeel te vorderen. 

De vereeniging is echter ten alle tijde bevoegd te 

besluiten, dat de aandeelen zullen worden gesteld ter 

beschikking van den certificaathouder tegen intrekking 

van het certificaat en voldoening van verschuldigde kosten . 
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AR'r. 14. 

Leden en certificaatbouders hebben geone andere 

rechten dan bun bij deze statuten worden toegekend. 

ART. 15. 

Alle bekendmakingen der vereeniging aan de leden en 
aan de certificaatbouders worden geacht door plaatsing 

in een te Amsterdam verschijnend dagblad te hunner 
kennis te zijn gebracht. 

ART. 16. 

Het bestuur der vereeniging is opgedragen aan ten 

minste vijf en ten hoogste negen bestuurders. 

Zij worden benoemd door de vergadering van leden. 

Voor de eerste maal zijn tot bestuurders benoemd 

de ondergeteekende oprichters. 

ART. 17. 

Het bestuur .kiest uit zijn midden een voorzitter. 
Het is beyoegd buiten zijn midden een secretaris 

aan te stellen. 

Awr. 18. 

Het bestuur heeft de meest uitgestrekte bevoegdbeid 
om ü1 naam der vereeniging te bandelen; het vertegen

woordigt baar in en buiten rechte; het is bevoegd baar 

aan derden en derden aan haar te verbinden, mitsgaders 

zoo eischende als verwerende in rechte op te treden, 

alles voor zooverre een of ander niet bij deze statuten 

aan de beslissing der vergadering van leden is voorbe

houden. 
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Het is helast met de uitvoering der besluiten van de 

vergadering van 1 den. 

Alle stukken van de vereoniging uitgaande moeLen 

om haar te vcrbinden ge teekend zijn door twee bestuurder::! 
of door één betuurder en den secretaris. 

Indien de certificaten door de Amsterdam. ·cho Bank 

worden uitgegeven, worden zij door één lid van het 

b stuur voor gezien geteekend. 

Aan het bestuur kan door do vergadering van leden 

een belooning worden toegekend. 

AR'r. 19. 

De lJestuurden; vergaderen zoo dikwijls all:! zij door 

den voorzitter van hot bestuur, uit eigen beweging of op 

verzo k Yan een der bol:!tuurclen:l, worden samengeroepen. 

Wordt aan het daartoe strekkend verzoek van een 
bestuurder door den voorzitter niet binnen acht dagen 

na het verzenden van het ven"oek voldaan, dan heeft 

die bestuurder het recht zelf een vergadering samen 

te roepen. 

Het bestuur besluit bij meerderheid van stemmen tler 

aanwezige bestuurders. 

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. 

Tot het nemen van een be luit wordt de aanwezigheid 

van do meerderheid der bestuurders vereischt. 

Indien hot vereiscb te getal ontbreekt, kan de voor

zitter der vergadering in spoedeischencle gevallen hot 

oonleel der afwezigen schriftelijk inwinnen n 1vordt 

overeenkom tig het gevoelen der meerderheid gehandeld . 

Van de besluiten worden notule11 gehouden die door 
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den voorzitter der vergadeling en den secretaris worden 

onderteekend. 
Bij huishoudelijk reglement worden orde en verdoeling 

der werkzaamheden, en voor zoover noodig de wijze 
van bewaring der aandeelen en eigendommen geregeld. 

ART. 20 

De leden vergaderen zoo dikwijls als zij door het be· 

stuur uit eigen beweging of op verzoek van minstens 
tien leden, houders van certificaten van ten minste 
honderdduizend gulden nominaal, worden samengeroepen 

op zoodanigen tijd en zoodanige plaats als door het 
bestuur zullen worden aangewezen. 

Wordt aan dit vcrzoek niet binnen veertien dagen 
voldaan, dan hebben deze leden het recht zelvon eene 

vergadering van leden op eene door hen te bepalen wijze 
samen te roepen. 

Deze vergadering wordt te Amsterdam gehouden . 

ART. 21. 

De voorzitter van het bestuur, of bij ontstentenis . 
van hem een door bet bestuur aan te wijzen lid, is 
voorzitter der vergadering van leden. 

Alle besluiten worden, voor zooverre niet anders bij 

deze statuten is bepaald, genomen met meerderheid van 

stemmen der aanwezige leden. 

Elk certificaat, waarvan een ter vergadering aanwezig 
lid ten genoege van het bestuur, houder blijkt to zijn, 

geeft recht op één stem. 
Van de besluiten worden notulen gehouden, die door 

den voorzitter der vergadering en den secretaris worden 
geteekend. 
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Do wettig genomen bosluiton dor vergadering van 

leden zijn vcrbindend voor alle leden. 

ART. 22. 

De vergadering der leden beslist over voorstellen 
van bet bostuur nopen de tegeldemaking van de 

aandoelen in administratie bij de vereeniging, de ver

wisseling van deze aandoelen tegen andere fondsen en 

over het aangaan van dadingen rakende de rechten 

aan deze aandoelen verbonden, benevens over alle zoo

danige onderwerpen als bij deze statuten of door bet 

bestuur aan baar beslis::;ing worden onderworpen. 

De vergadering van leden kan over geene voorstellen 

beraadslagen noch besluiten, die niet door bet be.'tuur 

zijn aan de orde gesteld of t n minste acht dalTen voor 

den dä.g der vergadering aan het bestuur zijn medegedeeld. 

Het bestuur is bevoegd de behandeling van onder

werpen, door éen lid aan de orde gesteld, te verdagen 
tot een volgende vcrgadering van leden, welke binnen 

één maand na do indiening van het voorstel zal moeten 
worden gehouden. 

ART. 23. 

Zoolang het bestuur het vereenigcl bezit der aancleelen 

ot van hetgeen de vereeniging daarvoor mocht hebben 

ontvangen in het belang van certificaatbouders wen. 

schelijk acht, kan tot teruggaaf van ingeleverde 

stukken of van betgeen daarvoor in de plaats mocht 

zijn ontvangen, door de vergadering van leden niet 

worden heRloten clan door een meerderheid van een 

aantal st mmen al::; waarop drie vierde van al de in 

omloop :~,ij nde certificaten rocb t geven . 
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Het bestuur blijft evenwel bevoegd aandeelen ter be

schikking van certificaathouders te stellen tegen in

trekking van een gelijk aantal certificaten. 

ART. 24. 

De middelen der vereemgmg worden gevonden uit 

de winst-uitdeelingen en andere uitkeeriDgen, die op de 

aandeelen worden ontvangen, en uit de vergoedingen, 

die de vereeniging erlangt, alsmede uit de contributiën, 

die zoonoodig van certificaathouders mochten worden 
gevorderd. 

AR'l'. 25. 

De boeken der vereeniging worden op den 31 ston De· 

cember van ieder jaar gesloten. 

De rekening van ontvangsten en uitgaven wordt binnen 

zes maanden na afloop van het jaar, waarop zij betrek
king heeft, door het bestuur opgemaakt en door de 

vergadering van leden definitief vastgesteld. 
Het batig •slot der rekening wordt na afzondering 

van de vereischte reserve onder certificaathouders, naar 

gelang van het aantal certificaten, dat ieder bezit, 

uitgekeerd. 

ART. 26. 

De statuten der vereeniging kunnen slechts gewij

zigd worden bij besluit, genomen, onder voorbehoud van 

de Koninklijke goedkeuring, in een uitdrukkelijk tot dit 

doal bijeengeroepen vergadering van leden met twee 

derden der geldig uitgebrachte sLemmen. 
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ART. 27 . 

De vereeniging doet bij het eindigen van hare be

moeiingen aan de leden finale rekening en verantwoor
ding van het door haar gevoeld beheer. 

De activa1 die na betaling der schulden overblijven1 

worden verdeeld onder de certificaathouders in verhou
ding tot het aantal certificaten1 dat ieder hunner bezit1 

zullende tegen ieder certificaat een gelijk bedrag worden 

uitgekeerd. 

ART. 28. 

De vereeniging kan ook vóór den in art. 7 vastgestel

den tijd worden ontbonden1 bij besluit genomen in eene 

uitdrukkelijk tot dit doel samengeroepen vergadering van 

leden met twee derde der geldig uitgebrachte stemmen. 

Mr. F. S. VAN NIEROP. 
D. RAHUSEN. 
JOAN H. NACHENIUS. 
D. W. H. P ATIJN. 
J. C. SWEIJS. 
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V Efti I U G DEU'f CT.f .R Ji;qi Z R r 

g r tirten Acti n (S ri 

DISCH SÜDAFRIKA ISCHEN 

I, III, LV d 

BA G S .L S 

h t d 

eh n i 

c J hr 

IN T • 

ig nth d r 

llsch r in 

1 Englische Regieru 

lied rl ""ndi eh n SÜdafri 

süd frika in eschlae und ohl d durch 

der nes llschaft jade u lle bg 

alle Bemühungen der verwaltung, Vor chüs 

laufend n Obligations-Zins und d on ti 

der Englischen Regierung zu rl nge 1 b her 

n 1 t, sind 

z hlung d r 

usg ben von 

rgeblich geweaEI'l . 

In unswrer Eigenschaft als 1 sion ur r d r Act1 n der 

Gesellsohart sind wir bisher unausg s tzt tür di Inter sen 

der Actionäre bemüht ge~esen. Um d 

tionäre aber wirksamar .2u gast lt ' 

S~hutz er deut chen Ac-

r.sch 1 t e ert~rderl1ch 

festzustellen, welche Aetien sich g genwärtig in deutschen Be

sitz befinden, und die ~esitzer dies r Act1 n zur g meins n 

Wahrung ihrer Rechte zu v rein! en. Zu äem Ende sind wir zu 

inem duren Zuwahl zu etgänz 

ches die Satzungen der unter seiner Führung zu bildenden 

Vereinigung von delltschen si z rn der m1t ó pCt garan .. 

tirten Actien der fiederländisch n Südatrikani chen Ei

senbahn Gesallschaft in Amst rd 

verlautbart nat. Gemäss Arti~el 1 dies r tzunge alnd nur dieje

nigen deutschen nesitzer vonActien der I, III, IV und V Serie zum 

Be1tr1tt zu der Vereinigung terechtigt, el he den achwe1a rühren , 

~asa ihre Actien vor dem l.Dez ber 1900 in deutach Besitz gewe-

sen a1nd - , 
Zur Wahrung der deutacben Interesaea aurch e C 1te iat der 

un•erzUgliche Beitr1tt m&gliChet aimmtlleheP de \Joher Aotlooire 

zu di! ser ,,ere1n1gung von grZaater 'áedeutuag -

Wir richten deshalb an a11e deutsohen esitzer der •orgedachten 

Actien die Aurrorderung, der ,p re1n1gung bie zum ~l.nezember 1900 

beizutreten und zu dem Ende ih e Act1en it a tlichen daz geh~

rigen D1•1dendensche1nen, a1so aueh mit dam r das G schlttsjahr 

1899 auagegebenen super-Dividtadensoheln TOm !.D zember d.J. ah bei 



d r erliner Hande 

d Bankhauae Robe 

zu hinterl gen. Glaichzeitig 

retcheft 1 d rch welohe glaabh 

vor dam l.Dazember 1900 in d 

terlegern weTden dagegen! Ce 

barkeit an der Berliner B!rs 

FanMulare für die B$itritt 

Handels Gesellsoha~t und 

Emptang genommen werden. 

nur noch mit ausdrücklieher 

Berlin, den 28. NoYembe 
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