
AKTE VAN JURIDISCHE FUSIE 

IVECO GROUP N.V. EN NEW BUSINESS NETHERLANDS HOLDING B.V. 

Op dertig septembertweeduizend finreeëntwintig verschijnt voor mij, mr. Dirk-Jan Jeroen—

Smit, notaris te Amsterdam: 

de heer Iskander Tiong Gie Ong, met kantooradres Strawinskylaan 10, 1077 XZ 

Amsterdam, geboren te Breda op tweeënfinrintig december 

negentienhonderdachtenzeventig. 

De comparant verklaart te handelen als schriftelijk gevolmachtigde van de volgende 

partijen: 

1. Iveco Group N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam, 

kantoorhoudende te Via Puglia 35, 10156 Turijn, Italië, en ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83102701 

(Verkrijgende Vennootschap); en 

2. New Business Netherlands Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid, gevestigd te Andelst, kantoorhoudende te Wanraaij 9, 6673 DM—

Andelst en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder-

nummer 76507203 (VerdwiJnende Vennootschap). 

De comparant verklaart namens partijen het volgende: 
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inleiding 

a. De besturen van Verkrijgende Vennootschap en Verdwijnende Vennootschap hebben 

een voorstel tot fusie (Voorstel tot Fusie) opgesteld met betrekking tot een juridische 

fusie waarbij Verkrijgende Vennootschap het gehele vermogen van Verdwijnende—

Vennootschap onder algemene titel verkrijgt en Verdwijnende Vennootschap ophoudt 

te bestaan (Fusie). 

b. Verkrijgende Vennootschap houdt alle éénhonderdvijftigduizend (150.000) geplaatste 

aandelen in het kapitaal van Verdwijnende Vennootschap, genummerd 1 tot en met-

150.000, met een nominale waarde van één euro (€ 1) elk (Aandelen). Verkrijgende -

Vennootschap heeft de Aandelen verkregen bij akte van juridische afsplitsing van—

CNH Industrial N.V., verleden voor een waarnemer van Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris -

te Amsterdam, op éénendertig decembertweeduizend éénentwintig (en effectief per —

één januari finreeduizend tweeëntwintig). 

CNH Industrial N.V. op haar beurt heeft de Aandelen als volgt verkregen: 

(i) éénhonderdduizend (100.000) aandelen, genummerd 1 tot en met 100.000,—

met een nominale waarde van één euro (€ 1) elk, bij akte van oprichting van—

Verdwijnende Vennootschap verleden voor mr. Rudolf van Bork, notaris te 

Amsterdam, op zesentwintig novembertweeduizend negentien; 

(ii) tienduizend (10.000) aandelen, genummerd 100.001 tot en met 110.000 met—

een nominale waarde van één euro (€ 1) elk, bij akte van uitgifte van aandelen-

in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap, verleden voor mr. Rudolf—

van Bork, notaris voornoemd, op achtentwintig novembertweeduizend 

negentien; 

(iii) dertigduizend (30.000) aandelen, genummerd 110.001 tot en met 140.000 met-

een nominale waarde van één euro (€ 1) elk, bij akte van uitgifte van aandelen-

in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap, verleden voor mr. Bastiaan 

Cornelis Cornelisse, notaris te Amsterdam, op één januari tweeduizend 

éénenfinrintig; 

(iv) vijfduizend (5.000) aandelen, genummerd 140.001 tot en met 145.000 met een-

nominale waarde van één euro (€ 1) elk, bij akte van uitgifte van aandelen in—

het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap, verleden voor mr. Bastiaan—

Comelis Cornelisse, notaris voornoemd, op één januari tweeduizend 

éénentwintig; en 

(v) vijfduizend (5.000) aandelen, genummerd 145.001 tot en met 150.000 met een-

nominale waarde van één euro (€ 1) elk, bij akte van uitgifte van aandelen in—

het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap, verleden voor mr. Bastiaan—

Co~nelis Cornelisse, notaris voornoemd, op dertig novembertweeduizend 

éénentwintig. 
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De Fusie is een vereenvoudigde fusie op grond van artikelen 2:311 en 2:333, lid 1, — 

van het Burgerlijk Wetboek. 

voorschriften 

voorstel tot fusie 

Het Voorstel tot Fusie, met datum negenentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig, is-

ondertekend door alle leden van het bestuur van Verkrijgende Vennootschap en het -

enig lid van het bestuur van Verdwijnende Vennootschap. Het Voorstel tot Fusie met-

bijlagen wordt aan de akte gehecht (Annex 1). 

2. schriftelijke toelichting 

De besturen van Verkrijgende Vennootschap en Verdwijnende Vennootschap hebben 

3. 

!~ 

een schriftelijke toelichting op het Voorstel tot Fusie opgesteld 

toelichting wordt aan de akte gehecht (Annex 2). 

deponering handelsregister 

De schriftelijke 

De vereiste stukken zijn op dertig juni finreeduizend tweeëntwintig bij het 

handelsregister gedeponeerd. De door het handelsregister verstrekte verklaring dat -

de stukken sinds die datum voor eenieder zijn in te zien wordt aan de akte gehecht—

(Annex 3). 

inzage bij vennootschap 

De vereiste stukken zijn op de respectievelijke kantooradressen van de Verkrijgende -

Vennootschap en de Verdwijnende Vennootschap zijn op dertig juni tweeduizend 

tweeëntwintig toegankelijk gemaakt en tevens op vier juli tweeduizend finreeëntwintig-

toegankelijkgemaakt door plaatsing op de website van Verkrijgende Vennootschap. -

De bevestiging van de Verdwijnende Vennootschap en de Verkrijgende 

Vennootschap wordt aan de akte gehecht (Annex 4). 

5. aankondiging dagblad 

Op vier juli tweeduizend tweeëntwintig is in het landelijk dagblad Trouw 

aangekondigd dat de vereiste stukken raadpleegbaar zijn onder opgave van de naam 

van het openbaar registeren de website van de Verkrijgende Vennootschap en de op 

het kantooradres van de Verdwijnende Vennootschap. Een kopie van deze 

aankondiging wordt aan de akte gehecht (Annex 5). 

6. geen eerset 

a. De Griffier van de Rechtbank Amsterdam heeft op dertig september 

tweeduizend tweeëntwintig een verklaring afgegeven waaruit blijkt dat geen-

verzet is geschied tegen het Voorstel tot Fusie. De verklaring van de Griffier-

wordt aan de akte gehecht (Annex 6). 

b. De Grier van de Rechtbank Gelderland heeft op vijf augustus tweeduizend -

tweeëntwintig een verklaring afgegeven waaruit blijkt dat geen verzet is 

geschied tegen het Voorstel tot Fusie. De verklaring van de Grier wordt aan-

de akte gehecht (Annex 7). 
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7. besluitvorming Verkrijgende Vennootschap 

Net bestuur van Verkrijgende Vennootschap heeft op basis van artikel 2:331 lid 1 van 

het Burgerlijk Wetboek op achtentwintig septembertweeduizend tweeëntwintig 

overeenkomstig het Voorstel tot Fusie besloten. Geen van de aandeelhouders van de 

Verkrijgende Vennootschap heeft verzocht hiervoor een algemene vergadering van—

aandeelhouders bijeen te roepen. Een kopie van het besluit wordt aan de akte 

8. 

yr. ~rv~ ~~ ~~~ u ern v~. 

besluitvorming Verdwijnende Vennootschap 

Het bestuur van Verdwijnende Vennootschap heeft op basis van artikel 2:331 

van het Burgerlijk Wetboek op tweeëntwintig september finreeduizend tweeëntwintig—

overeenkomstig het Voorstel tot Fusie besloten. Een kopie van het besluit wordt aan-

de akte gehecht (Annex 9). 

totstandkoming 

9. totstandkoming en fusiedatum 

Alle handelingen die de wet, de statuten van Verkrijgende Vennootschap en de 

statuten van Verdwijnende Vennootschap voor de totstandkoming van de Fusie 

vereisen, zijn verricht. De Fusie komt hiermee tot stand en wordt van kracht met 

ingang van één oktober tweeduizend tweeëntwintig (Fusiedatum). 

10. rechtsgevolgen 

Met betrekking tot de totstandkoming van de Fusie stellen Verkrijgende 

Vennootschap en Verdwijnende Vennootschap hierbij vast dat met ingang van de —

Fusiedatum: 

a. Verkrijgende Vennootschap onder algemene titel het vermogen van 

Verdwijnende Vennootschap verkrijgt; 

b. Verdwijnende Vennootschap houdt op te bestaan; en 

c. de aandelen in het kapitaal van Verdwijnende Vennootschap vervallen. 

Op grond van het Voorstel tot Fusie, zal Verkrijgende Vennootschap de financiële —

gegevens van Verdwijnende Vennootschap in haar eigen jaarrekening verantwoorden 

met ingang van één januari tweeduizend tweeëntwintig. Het laatste boekjaar van 

Verdwijnende Vennootschap is geëindigd op éénendertig tweeduizend éénentwintig.-

Verkrijgende Vennootschap zal de in artikel 4 van de akte bedoelde stukken 

gedurende een periode van zes (6) maanden na de Fusiedatum toegankelijk houden-

voorinzage. 

slot van de akte - 

De comparant ontleent zijn bevoegdheid aan de aan de akte te hechten volmacht(en). De —

comparant is de notaris bekend. De bevoegdheid van de comparant is de notaris voldoende 

gebleken. 

De notaris deelt de zakelijke inhoud van de akte aan de comparant mee, geeft een 

toelichting daarop en wijst waar nodig op de gevolgen van de akte. 
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Vervolgens verklaart de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen,—

daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. 

Daarna wordt de akte in minuut verleden te Amsterdam, op de in de aanhef van de akte—

vermelde datum. Onmiddellijk na beperkte voorlezing wordt de akte door de comparant en—

de notaris ondertekend. 

(was getekend) 

~' •~~ 

ï _ ~, ~, 
~~~~~~~. 

• ~ Ci,IU 

,• ~ /-
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This is an unofficial office translation of the deed of statutory merger. An attempt has been 

made to be as literal as possible without jeopardizing the overall continuity. Differences in 

translation may occur, and if so, the Dutch text will by law prevail. 

DEED OF STATUTORY MERGER 

IVECO GROUP N.V. AND NEW BUSINESS NETHERLANDS HOLDING B.V. 

On the thirtieth day of September two thousand and twenty-two appears before me, Dirk-

Jan Jeroen Smit, civil law notary, officiating in Amsterdam, the Netherlands (civil law 

notary): 

Iskander Tiong Gie Ong, with office address at Strawinskylaan 10, 1077 XZ Amsterdam, the 

Netherlands, born in Breda, the Netherlands, on the twenty-second day of December 

nineteen hundred and seventy-eight. 

The person appearing declares that he acts as an attorney, authorised in writing, for the 

following parties: 

1. Iveco Group N.V., a public company (naamloze vennootschap) incorporated under 

the laws of the Netherlands, having its official seat in Amsterdam, the Netherlands, its 

registered office address at Via Puglia 35, 10156 Turin, Italy, and registered with the 

trade register of the Dutch Chamber of Commerce under number 83102701 

(Acquiring Company); and 

2. New Business Netherlands Holding B.V., a private company with limited liability 

(besloten vennootschap met beperkte aansprakelrjkheidj incorporated under the laws 

of the Netherlands, having its official seat in Andelst, the Netherlands, its registered 

office address at Wanraaij 9, 6673 DM Andelst, the Netherlands, and registered with 

the trade register of the Dutch Chamber of Commerce under number 76507203 

(Disappearing Company). 

The person appearing, on behalf of the parties, notes the following: 
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introduction 

a. The board of directors of Acquiring Company and Disappearing Company have 

prepared a merger proposal (Merger Proposan with regard to a statutory merger 

as a result of which Acquiring Company shall acquire all assets and assume all 

liabilities of Disappearing Company under universal title of succession (verkrijging 

onder algemene titers and Disappearing Company shall cease to exist (Merger). 

b. Acquiring Company holds all one hundred and fifty thousand (150,000) issued 

shares in the capital of the Disappearing Company, numbered 1 through 150,000, 

each share having a nominal value of one euro (€ 1) (the Shares). Acquiring 

Company acquired the Shares pursuant to a deed of legal demerger of CNH 

Industrial N.V., executed before a deputy of Dirk-Jan Jeroen Smit, civil law notary in 

Amsterdam, the Netherlands, executed on the thirty-first day of December two 

thousand and twenty-one (and effective as per the first day of January two thousand 

and twenty-two). 

CNH Industrial N.V., in its turn, acquired: 

(i) one hundred thousand (100,000) shares, numbered 1 through 100,000, 

each share having a nominal value of one euro (€ 1), by deed of 

incorporation of the Disappearing Company, executed before Rudolf van 

Bork, civil law notary, officiating in Amsterdam, the Netherlands, on the 

twenty-sixth day of November two thousand and nineteen; 

(ii) ten thousand (10,000) shares, numbered 100,001 through 110,000, each 

share having a nominal value of one euro (€ 1), by deed of issue of shares 

in the capital of the Disappearing Company executed before Rudolf van 

Bork, civil law notary, aforementioned, on the twenty-eighth day of 

November two thousand and nineteen; 

(iii) thirty thousand (30,000) shares, numbered 110,001 through 140,000, each 
share having a nominal value of one euro (€ 1), by deed of issue of shares 

in the capital ot the Disappearing Company executed before Bastiaan 

Cornelis Cornelisse, civil law notary, officiating in Amsterdam, the 

Netherlands, on the first day of January two thousand and twenty-one; 

(iv) five thousand (5,000) shares, numbered 140,001 through 145,000, each 
share having a nominal value of one euro (€ 1), by deed of issue of shares 

in the capital of the Disappearing Company executed before Bastiaan 

Cornelis Cornelisse, civil law notary, aforementioned, on the sixteenth day of 

June two thousand and twenty-one; and 

(v) five thousand (5,000) shares, numbered 145,001 through 150,000, each 
share having a nominal value of one euro (€ 1), by deed of issue of shares 

in the capital of the Disappearing Company executed before Bastiaan 
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Cornelis Cornelisse, civil law notary, aforementioned, on the thirtieth day of 

November two thousand and twenty-one. 

The Merger is a simplified merger pursuant to Sections 2:311 and 2:333, paragraph 

1, of the Dutch Civil Code. 

requirements 

1. merger proposal 

The Merger Proposal, dated the twenty-ninth day of June two thousand and twenty-

two, was signed by all members of the board of directors of Acquiring Company and 

the sole member of the board of directors of Disappearing Company. The Merger 

Proposal including annexes will be attached to the deed (Annex 1). 

2. written explanatory notes 

The board of directors of Acquiring Company and Disappearing Company have 

prepared written explanatory notes to the Merger Proposal. The written explanatory 

notes will be attached to the deed (Annex 2). 

3. trade register filings 

The required documents were filed with the trade register on the thirtieth day of 

June two thousand and twenty-two. The statement issued by the trade register that 

the relevant documents are available for inspection by third parties since the date of 

filing, will be attached to the deed (Annex 3). 

4. inspection at the offices of the companies 

The required documents have been made available for inspection on the thirtieth 

day of June two thousand and twenty-two at the offices of the Acquiring Company 

and the Disappearing Company, and made available for inspection on the fourth 

day of July two thousand and twenty-two through placement on the website of 

Acquiring Company. The confirmations of the Acquiring Company Disappearing 

Company will be attached to the deed (Annex 4). 

5. announcement daily newspaper 

On the fourth day of July two thousand and twenty-two, with reference to the name 
of the public register and the website of the Acquiring Company and the address of 

the Disappearing Company, it was announced in the nationally distributed daily 

Dutch newspaper "Trouw" that the required documents are available for inspection. 

A copy of the announcement will be attached to the deed (Annex 5). 

6. no opposition 

a. On the thirtieth day of September two thousand and twenty-two, the clerk of 

the District Court of Amsterdam, the Netherlands, issued a statement from 

which appears that no creditor has filed opposition against the Merger 

Proposal. The statement of the clerk will be attached to the deed (Annex 6). 

b. On the fifth day of August two thousand and twenty-two, the clerk of the 
District Court of Gelderland, the Netherlands, issued a statement from 
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which appears that no creditor has filed opposition against the Merger 

Proposal. The statement of the clerk will be attached to the deed (Annex 7). 

7. resolution Acquiring Company 

Pursuant to the provisions of Section 2:331 paragraph 1 of the Dutch Civil Code, on 

the twenty-eighth day of September two thousand and twenty-two, the board of 

directors of Acquiring Company resolved in writing on effecting the Merger in 

accordance with the Merger Proposal. None of the shareholders of Acquiring 

Company has requested that a general meeting of shareholders is convened for this 

purpose. A copy of the written resolution will be attached to the deed (Annex 8). 
8. resolution Disappearing Company 

Pursuant to the provisions of Section 2:331 paragraph 1 of the Dutch Civil Code, on 

the twenty-second day of September two thousand and twenty-two, the board of 

directors of Disappearing Company resolved in writing on effecting the Merger in 
accordance with the Merger Proposal. A copy of the written resolution will be 
attached to the deed (Annex 9). 

effecting the Merger 

9. effecting the Merger and merger date 

All requirements pursuant to statutory law, the articles of association of Acquiring 

Company and the articles of association of Disappearing Company for effecting the 

Merger have been observed. Therefore, the Merger is hereby effected as per the 
first day of October two thousand and twenty-two (Merger Date). 

10. legal consequences 

With regard to the Merger becoming effective, Acquiring Company and 

Disappearing Company hereby establish that as per the Merger Date: 

a. Acquiring Company acquires all assets and assumes all liabilities of 

Disappearing Company under universal title of succession (verkrijging 
onder algemene titers; 

b. Disappearing Company ceases to exist; and 

c. the shares in the capital of Disappearing Company are cancelled. 

Pursuant to the Merger Proposal, Acquiring Company shall reflect the financial 

particulars of Disappearing Company in its own annual accounts as per the first day 

of January two thousand and twenty-two. The last financial year of Disappearing 

Company ended on the thirty-first day of December two thousand and twenty-one. 

Acquiring Company shall keep the documents referred to in article 4 of the deed 

available for inspection for a period of six (6) months after the Merger Date. 

final 

The authority of the person appearing follows from the powers) of attorney, that will be 

attached to the deed. The person appearing is known to the civil law notary. The authority of 

the person appearing has been sufficiently demonstrated to the civil law notary. 
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The civil law notary summarises the contents of the deed, provides an explanation thereto 

and, where necessary, refers to the consequences of the deed. 

Subsequently, the person appearing confirms he has taken note of the contents of the deed, 

agrees to the contents hereof, and does not require the deed to be read out in full. 

Finally, the original of the deed is executed in Amsterdam, the Netherlands, on the date in 

the head of the deed. Immediately after limited reading, the deed is signed by the person 

appearing and by the civil law notary. 
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The undersigned, Dirk-Jan Jeroen Smit, civil law notary, officiating in Amsterdam, the 

Netherlands, declares to be satisfied that the procedural requirements have been observed 

with regard to all resolutions required in respect of the realisation of the statutory merger in 

accordance with Title 2:7 of the Dutch Civil Code and the articles of association of Iveco Group 

N.V., having its official seat in Amsterdam, the Netherlands, as acquiring company and New 

Business Netherlands Holding B.V., having its official seat in Andelst, the Netherlands, as 

disappearing company and that in all other aspects the requirements of said Title and articles 

of association have been met. 

Signed in Amsterdam, the Netherlands on the thirtieth day of September two thousand and 

twenty-two. 
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