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2 . CERTIFICATE

a

I, IJsbrand Cornelis van Straten, prospective civil -law notary ( kandidaat- notaris), acting as

legal substitute (waarnemer) for Paul Hubertus Nicolaas Quist, civil -law notary in Amsterdam,

relying on information provided by the trade register today and without having conducted any

further investigation, hereby certify as follows:

the articles of association of the private company with limited liability (besloten

vennootschap met beperkte aansprakelkheid) REN Finance B.V., having its seat in

Amsterdam, its address at 1097 JB Amsterdam, Prins Bernhardplein 200, registered in

the trade register under number 57903093, were established by deed of incorporation,

executed on 10 May 2013 before a legal substitute for P.H.N. Quist, aforementioned

the "Deed ");

attached to this certificate is a certified copy of the Deed together with an informal

English translation thereof,

in the English translation, efforts have been made to translate as literal as possible;

inevitably, differences may occur in translating and if so, the Dutch text will prevail.

Signed in Amsterdam on 19 September 2013.

CS/6009453/10594829v1
Sti we
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AKTE VAN OPRICHTING

REN FINANCE B.V.

ST/6009073/10456513.opr

10 -05 -2013

2

Heden, tien mei tweeduizend dertien, -------------------------------------------------------------------------

verscheen voor mij, mr. Sjoerd Bernard Buijn, kandidaat- notaris, als waamemer van mr. Paul

Hubertus Nicolaas Quist, notaris to Amsterdam, in die hoedanigheid hierna to noemen
notaris ": --------------------------------------------------------------------- - - - - --

de heer Matthew Wietish Kumar Mangal, per adres Stibbe, 1077 ZZ Amsterdam,

Strawinskylaan 2001, geboren to Paramaribo, Suriname, op zestien augustus negentienhonderd

drieenzeventig, to dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: -------------------------------
de vennootschap opgericht naar het recht van Portugal (sociedade anonima) REN - REDES

ENERGETICAS NACIONAIS, S.G.P.S., S.A., met adres Avenida dos Estados Unidos da

America, no. 55, 1749 -061 Lissabon, Portugal, ingeschreven in het handelsregister to Lissabon,

Portugal onder nummer 503.264.032. -------------------------------------------------------------------- - - - - --

Volmacht

J. Van voormelde volmacht blijkt uit e6n (1) onderhandse akte, die aan deze•akte wordt gehecht. --

De comparant verklaarde bij dezen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

op to richten waarvoor de volgende statuten gelden: --------------------------------------------------------
1 . NAAM EN ZETEL ---------------------------------------------------------------------------- - - - - --

I.I. De naam van de vennootschap is: REN Finance B.V. ------------------------------------------

1.2. De vennootschap heeft haar zetel to Amsterdam. ------------------------------------------------

2 DOEL ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Het Joel van de vennootschap is: -------------------------------------------------------------------

het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met, het besturen

van vennootschappen en andere ondernemingen; -----------------------------------

het verlenen van adviezen en andere diensten; ---------------------------------------

het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriele en intellectuele

eigendomsrechten, alsmede van registergoederen; ----------------------------------

het verstrekken van garanties en zekerheden, zich sterk maken of zich

hoofdelijk of anderszins verbinden voor verplichtingen van

groepsmaatschappijen; -------------------------------------------------------------------

het verstrekken van zekerheden voor schulden van rechtspersonen of andere

vennootschappen die met haar in een groep verbonden zijn of voor schulden

vanderden; ---------------------------------------------------------------------------- - - - - --

het beleggen van vermogen; en ---------------------------------------------------------

het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
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bevorderlijk kan zijn,

alles in de ruimste zin van het woord.

3. AANDELEN

3.1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 of

3.2. Het nominale bedrag van elk aandeel is e6n euro (EUR 1, - -). -- -- --- ---

4. UITGIFTE VAN AANDELEN

4.1. Voorafgaand aan de uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen

van aandelen is een besluit nodig van de algemene vergadering, waarbij ook de koers

waartegen het aandeel wordt uitgegeven en eventueel verdere voorwaarden van

uitgifte worden vastgesteld. --------------------------------------------------------------------------

De koers bij uitgifte mag niet lager zijn dan de nominale waarde van het aandeel. - - - - --

4.2. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar

evenredigheid van zijn aandelenbezit. ---------------------------------------------- -- ------- ------

Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan

werknemers van de vennootschap of een groepsmaatschappij. De algemene

vergadering kan, telkens voor een enkele uitgifte, besluiten dat het voorkeursrecht

wordt beperkt of uitgesloten. -------------------------------------------------------------------------

4.3. Bij uitgifte van aandelen moet daarop ten minste het nominale bedrag worden gestort,

tenzij bij de uitgifte wordt bedongen dat het nominale bedrag of een deel daarvan pas

hoeft to worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het

zalhebben opgevraagd. -------------------------------------------------------------------------------

4.4. Voor de uitgifte van aandelen is vereist een daartoe bestemde Ate, verleden ten

overstaan van een notaris die zijn standplaats in Nederland heeft.

5. VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN

5.1. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik en een pandrecht worden gevestigd. - - - - --
5.2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of

pandrechtis gevestigd. --------------------------------------------------------------------------------

5.3. In afwijking van artikel 5.2 komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien dit

bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, of nadien schriftelijk tussen de

aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen. ------ -------- -- ----- -- ------- - - - - --

In afwijking van artikel 5.2 komt het stemrecht toe aan de pandhouder indien dit, al

dan niet onder opschortende voorwaarde, bij de vestiging van het pandrecht is bepaald

of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen. --

6. AANDEELHOUDERSREGISTER

6.1. Het bestuur houdt een register waarbn de namen en adressen van alle aandeelhouders

zijn opgenomen, met vermelding van het aantal en de nummers van de door hen

gehouden aandelen, de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van



t r _T

3)

de erkenning of betekening, alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag.

In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht

van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum

waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening en

met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen. ------ --- -------

6.2. Een ieder van wie gegevens in het register moeten worden opgenomen, verschaft aan.

het bestuur tijdig de in artikel 6.1 genoemde gegevens en eventuele wijzigingen
daarin ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Indien daarbij een elektronisch adres aan het bestuur wordt verschaft, dan wordt dit,

voor zover van toepassing, mede geacht aan de vennootschap to zijn bekend gemaakt

om gebruikt to worden voor het ontvangen van alle kennisgevingen, aankondigingen

en mededelingen, alsmede oproepingen voor een algemene vergadering. ------------------

7. OVERDRACHT AANDELEN, VESTIGING BEPERKTE RECHTEN --------------

7.1. Een aandeelhouder kan zijn aandelen vrijelijk overdragen. -----------------------------------

7.2. Voor de levering van een aandeel of de vestiging van een beperkt recht daarop is een

akte vereist, verleden ten overstaan van een notaris, die zijn standplaats in Nederland

heeft, en waarbij de betrokkenen partij zijn. ------------------------------------------------------

8. VERKRIJGING EIGEN AANDELEN --------------------------------------------------- - - - - --

De vennootschap mag volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan

verkrijgen om niet, onder algemene titel of indien het eigen vermogen verminderd met

de verkrijgingsprijs die de vennootschap moet betalen, groter is dan de reserves die de

vennootschap krachtens de wet moet aanhouden. Mits ten minste een aandeel door een

ander dan de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen wordt gehouden. - --

9 . BESTUUR ----------------------------------------------------------------------------------------------

9.1. De vennootschap wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een of meer

bestuurders A en een of meer bestuurders B. ----------------------------------------------------

Elke bestuurder B is feitelijk woonachtig in Nederland voor Nederlandse fiscale

doeleinden met in begrip van belastingverdragen waarbij Nederland partij is. -------

Een rechtspersoon kan tot bestuurder worden benoemd. ----------------------------------

Het aantal bestuurders wordt door de algemene vergadering vastgesteld. - ------ - - - ---

Het aantal bestuurders A mag het aantal bestuurders B niet overschrijden. ----- ------

9.2. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Voorafgaand aan de

benoeming wordt aan de algemene vergadering informatie verstrekt over de functies

die de beoogde bestuurder bekleedt bij andere rechtspersonen. ------------------------------

Een bestuurder zal, voordat hij een functie als commissaris of niet - uitvoerende

bestuurder aanvaardt bij een andere rechtspersoon, het bestuur van zijn voornemen

daartoe in kennis stellen. Het ontbreken van de Ouiste) informatie over de beoogde
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bestuurder tast de besluitvorming over de benoeming niet aan. ------------------------------

9.3. Bestuurders kunnen to allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of

ontslagen. Een schorsing kan, ook na een of meermalen to zijn verlengd, in totaal niet

langer duren dan drie maanden. ---------------------------------------------------------------------

9.4. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden

vastgesteld door de algemene vergadering. -------------------------------------------------------

9.5. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders, berust het bestuur van

de vennootschap bij de overblijvende bestuurders, dan wel bij de enig overgebleven

bestuurder. ------------------------------------------------------------------------------------- ---- - - - - --

Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders, of van de enige bestuurder,

berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij een door de algemene vergadering

daartoe aangewezen persoon. Indien de situatie bedoeld in de vorige An zich voordoet

en de algemene vergadering geen persoon als daar bedoeld heeft aangewezen, dan zal

iedere aandeelhouder het recht hebben om een algemene vergadering bijeen to roepen

teneinde een bestuurder to benoemen. -------------------------------------------------------------

10. BESLUITVORMING BESTUUR ----------------------------------------------------------------

10.1. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. --- --- - - - - - --

Iedere bestuurder die deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming heeft het

recht om een stem uit to brengen. Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht. ------- - --

10.2. Het bestuur kan een intern reglement vaststellen, waarbij in aanvulling op de

bepalingen in deze statuten nadere regels worden gegeven over de wijze van

vergaderen en de wijze van besluitvorming van het bestuur. Het bestuur is bevoegd

om de bestuurstaken onderling to verdelen, mits het besluit daartoe unaniem wordt

genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig zijn en deze verdeling

schriftelijk wordt vastgelegd. ------------------------------------------------------------------------

Het besluit tot vaststelling of wijziging van het reglement of tot verdeling van de

bestuurstaken behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering. ---------------- ------

10.3. Iedere bestuurder kan zich uitsluitend door een medebestuurder, telkens voor een

bepaalde bestuursvergadering, laten vertegenwoordigen. --------------------------------------

10.4. Vergaderingen van het bestuur kunnen ook via telefoon- of videoconferentie

plaatsvinden wits deze vanuit Nederland worden gefnitieerd en iedere deelnemende

bestuurder de beraadslagingen kan Koren en hij door de andere bestuurders gehoord

kanworden. ---------------------------------------------------------------------------------------------

10.5. Indien alle bestuurders hierover zijn geraadpleegd en geen van de bestuurders

hiertegen bezwaar heeft, kan het bestuur ook buiten vergadering besluiten nemen. ---- --

10.6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het

bestuur als het daarbij gaat om een onderwerp waarbij hij een direct of indirect
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persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de

met haar verbonden onderneming. ------------------------------------------------------------------

Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige bestuurders. ----------------------

Indien alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, dan

wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. -----------------------------------

10.7. De algemene vergadering kan besluiten dat alle besluiten van het bestuur die zien op

bepaalde door de algemene vergadering vast to stellen en duidelijk omschreven

rechtshandelingen aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn

onderworpen, nadat dit besluit schriftelijk ter kennis van het bestuur is gebracht. ---- ---

10.8. Het bestuur moet zich gedragen naar de aanwijzingen die worden gegeven door de

algemene vergadering. Een besluit van de algemene vergadering om aanwijzingen aan

het bestuur to geven dient duidelijk to omschrijven wat de aard en de omvang van de

aanwijzingenis. -----------------------------------------------------------------------------------------

Het bestuur is gehouden de aanwijzingen op to volgen nadat de aanwijzingen

schriftelijk ter kennis van het bestuur zijn gebracht, tenzij de uitvoering van de

aanwijzingen in strijd zou zijn met het belang van de vennootschap en de met haar

verbonden onderneming. -- - - - - --

11. VERTEGENWOORDIGING

11.1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door het bestuur. ---------------------------------

Behalve aan het bestuur komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging uitsluitend toe

aan een bestuurder A en een bestuurder B gezamenlijk handelend. --------------------------

Bij belet of ontstentenis van een bestuurder is degene die in zijn plaats tijdelijk met het

bestuur is belast, eveneens bevoegd tot vertegenwoordiging van de vennootschap

overeenkomstig het in dit artikel bepaalde. -------------------------------------------------------

11.2. Het bestuur is niet bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen waarbij

bijzondere verplichtingen op de vennootschap worden gelegd in verband met het

nemen van aandelen en rechtshandelingen die zien op inbreng op aandelen anders dan

ingeld. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

12. ALGEMENE VERGADERING ------------------------------------------------------------------

12.1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste een algemene vergadering gehouden, tenzij in

dat boekjaar ten minste eenmaal door de algemene vergadering een besluit is genomen

als bedoeld in artikel 12.11.

12.2. Onder, vergaderrecht wordt in deze statuten verstaan het recht om, in persoon of bij

schriftelijk gevolmachtigde, een algemene vergadering bij to wonen en daar het woord

to voeren. Aandeelhouders, pandhouders met stemrecht en vruchtgebruikers met

stemrecht hebben het vergaderrecht en worden hierna ook aangeduid met

vergadergerechtigden. --------------------------------------------------------------------------- - - - - --
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Houders van certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap hebben

geen vergaderrecht. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft en de pandhouder die

geen stemrecht heeft, hebben geen vergaderrecht. -----------------------------------------------

12.3. Aggemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap
haar statutaire zetel heeft.

Een algemene vergadering kan, ook op een andere plaats dan bedoeld in de vorige zin

worden gehouden, indien alle vergadergerechtigden met de andere plaats hebben

ingestemd en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid

zijn gesteld advies uit to brengen.

12.4. Een algemene vergadering wordt niet later dan de achtste dag v66r die van de

vergadering bijeengeroepen door het bestuur of door een bestuurder. De oproeping

geschiedt door oproepingsbrieven of een langs elektronische weg toegezonden

leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan de (elektronische) adressen van de

vergadergerechtigden zoals vermeld in het aandeelhoudersregister. ------------------- - - - - --

Over onderwerpen die niet of niet tijdig bij de oproeping zijn aangekondigd kan wettig
worden besloten, indien alle vergadergerechtigden ermee instemmen dat de

besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt, en de bestuurders voorafgaand aan

de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit to brengen. ----- ---- - -- ---

Wordt de termijn voor oproeping van een algemene vergadering niet in acht genomen,
dan kunnen alleen wettige besluiten worden genomen indien alle

vergadergerechtigden ermee instemmen dat de besluitvorming toch plaatsvindt en de

bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies

uit to brengen.

12.5. De algemene vergadering voorziet zelf in het voorzitterschap. De voorzitter wijst een
secretaris aan.

12.6. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van een stem. -----------------------

Iedere bestuurder heeft in de algemene vergadering een raadgevende stem.

Besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid

van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht. ----- ----- -- ---
12.7. Een vergadergerechtigde die een algemene vergadering wenst bij to wonen dient van

zijn voornemen daartoe kennis to geven aan het bestuur, tenzij de algemene

vergadering wordt bijeengeroepen voor het geval als bedoeld in artikel 9.5 laatste zin. -

Een vergadergerechtigde kan zich door een schriftelijk daartoe gevolmachtigde doen

vertegenwoordigen voor de uitoefening van zijn rechten op een algemene vergadering.

Aan de eis van schriftelijkheid wordt ook voldaan indien de volmacht elektronisch is

vastgelegd.

12.8. Indien het bestuur dit heeft bepaald en dit bij de oproeping is vermeld is iedere



vergadergerechtigde bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door

middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel to

nemen, daarin het woord to voeren en, indien hij stemrecht heeft, het stemrecht uit to

oefenen, mits de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan

worden geidentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter

vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging. ----------- --- ---------------------- - - - - --

Het bestuur is bevoegd bij reglement verdere voorwaarden to stellen aan het gebruik

van een elektronisch communicatiemiddel. Indien het bestuur van deze bevoegdheid

gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt. - - - --
12.9. De oproeping kan vermelden dat stemmen voorafgaand aan, maar niet eerder dan op

de dertigste dag voor die van de algemene vergadering, via een elektronisch

communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht.

De op die manier uitgebrachte stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die tijdens

de algemene vergadering worden uitgebracht. --------------------- -- ----- ------------ --- -- -- - - --

12.10. Het bestuur houdt aantekening van de besluiten die in de algemene vergadering

worden genomen.

De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de

vergadergerechtigden. Iedere vergadergerechtigde die daarom vraagt wordt een

afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. -

12.11. Besluitvorming door aandeelhouders kan ook op andere wijze dan in een vergadering

plaatsvinden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming

instemmen. Deze instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden. ---- ----- --------

De stemmen worden schriftelijk of langs elektronische weg uitgebracht. Hieraan

wordt ook voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop iedere

stemgerechtigde stemt, schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De bestuurders

worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit to

brengen.

13. BOEKJAAR, JAARREKENING, JAARVERSLAG

13.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. ----------------------------

13.2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze

termijn door de algemene vergadering met ten hoogste zes maanden op grond van

bij zondere omstandigheden, wordt door het bestuur een jaarrekening opgemaakt. -- - - - --

De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. Ontbreekt de ondertekening

van een of meer bestuurders, dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding

gemaakt.

Het bestuur maakt binnen voornoemde termijn een jaarverslag op, tenzij daartoe voor
de vennootschap geen verplichting bestaat op grond van op de vennootschap van
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toepassing zijnde wet- en/of regelgeving. ---------------------------------------------------------

13.3. Voor zover de vennootschap op grond van de wet daartoe verplicht is, zal door de

algemene vergadering opdracht worden gegeven aan een deskundige of organisatie

van deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek om de door het

bestuur opgemaakte jaarrekening to onderzoeken en daarover verslag uit to brengen en

een verklaring of to leggen. ---------------------------------------------------------------------------

De algemene vergadering kan ook besluiten om een accountant aan to wijzen indien

de vennootschap geen wettelijke verplichting heeft om haar jaarrekening door een

accountant to laten onderzoeken. --------------------------------------------------------------------

13.4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. --------------------------

Ingeval alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, geldt

ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet als vaststelling in de zin

van artikel 2:210 lid 3 Burgerlijk Wetboek. ------------------------------------------------------

13.5. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening, het jaarverslag

en de overige in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens bij het

handelsregister, indien en voor zover de wet dit voorschrijft. ---------------------------------

14. WINSTBESTEMMING ----------------------------------------------------------------------------

14.1. Het bestuur is bevoegd om de winst, of een gedeelte daarvan, zoals die blijkt uit de

vastgestelde jaarrekening, to reserveren. De algemene vergadering is vervolgens

bevoegd to besluiten om de daarna resterende winst of een gedeelte daarvan uit to

keren of to reserveren. --------------------------------------------------------------------------------

De algemene vergadering is tevens bevoegd to besluiten tot het doen van tussentijdse

uitkeringen, waaronder begrepen uitkeringen uit reserves. ------------------------------------

14.2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen doen voor zover uit

de laatst vastgestelde jaarrekening blijkt dat het eigen vermogen van de vennootschap

groter is dan de reserves die de vennootschap krachtens de wet moet aanhouden. - - -----

14.3. De vennootschap kan slechts aan een besluit van de algemene vergadering tot

uitkering gevolg geven nadat het bestuur hieraan goedkeuring heeft verleend. -----------

Het bestuur kan zijn goedkeuring aan een besluit tot uitkering slechts weigeren indien

het weet dan wel behoort to voorzien dat de vennootschap na die uitkering niet kan

voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. ---------------------------------------

14.4. Op aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt en op aandelen waarvan de

vennootschap de certificaten houdt vindt geen uitkering plaats. Bij de berekening van

de uitkering tellen de in de vorige An bedoelde aandelen niet mee. ----------------- --------

14.5. Indien de vennootschap een uitkering als bedoeld in artikel 14.1 doet, dan wordt op

ieder aandeel hetzelfde bedrag uitgekeerd, tenzij alle aandeelhouders met betrekking

tot een bepaalde uitkering instemmen met een andere verdeling per aandeel. ------- - -- ---
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14.6. De vordering tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijfjaren to rekenen vanaf

de dag volgend op de dag van de goedkeuring van het bestuur aan de uitkering dan

wel, indien de uitkering op een later tijdstip betaalbaar wordt gesteld, vanaf de dag

volgend op de dag van betaalbaarstelling. ---------------------------------------------------------

15. STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING -----------------------------------------

15.1. De algemene vergadering kan besluiten tot wijziging van de statuten, tot fusie of

splitsing van de vennootschap als bedoeld in Titel 2.7 Burgerlijk Wetboek,

onverminderd de bevoegdheden die door de wet zijn toegekend aan het bestuur met

betrekking tot de besluitvorming ten aanzien van fusie en splitsing. --------------- --- ------

15.2. Indien aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten wordt

gedaan, moet dat bij de oproeping worden vermeld. Een afschrift van het voorstel

waarin de voorgestelde wijziging van de statuten woordelijk is opgenomen, wordt

vanaf de oproeping tot die algemene vergadering tot de afloop van die vergadering ten

kantore van de vennootschap ter inzage gelegd en kosteloos verkrijgbaar gesteld voor

alle vergadergerechtigden. ----------------------------------------------------------------------------

16. ONTBINDING EN VEREFFENING -----------------------------------------------------------

16.1. De algemene vergadering kan besluiten tot ontbinding van de vennootschap. ---- --------

De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij de algemene vergadering andere

vereffenaars benoemt.

De algemene vergadering kan besluiten een vereffenaar voor zijn werkzaamheden een

beloningtoe to kennen. --------------------------------------------------------------------------------

16.2. Tijdens de vereffening blijven de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. - -- -----------

16.3. Het saldo na vereffening wordt aan aandeelhouders in verhouding tot ieders recht

uitgekeerd. ----------------

17. EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op 6enendertig december

tweeduizend dertien.

Dit artikel en het bijbehorende opschrift vervallen na afloop van het eerste boekjaar. - --

Slotverklaringen ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ten slotte verklaarde de comparant: ----------------------------------------------------------------------------

a) Bij de oprichting bestaat het bestuur van de vennootschap uit vier (4) bestuurders,

twee (2) bestuurders A en twee (2) bestuurders B. ---------------------------------------------

Voor de eerste maal worden tot bestuurders van de vennootschap benoemd: -- -----------

1) de heer Nuno Miguel da Silva Alves do. Rosario, geboren to Lissabon,

Portugal, op negen maart negentienhonderd tweeenzeventig, als bestuurder

A ----------------------------------------------------------------------------------------- - - - - --

2) de heer Gongalo Joao Figueira Morais Soares, geboren to Lissabon, Portugal



10)

J

op twaalf mei negentienhonderd eenenzeventig, als bestuurder A; ----- -- --- - - --

3) mevrouw Lisa Claire de Gunst, geboren to Newtownards, Verenigd

Koninkrijk, op zestien november negentienhonderd drieenzeventig, als

bestuurderB; --------------------------------------------------------------------------------

4) mevrouw Laura Isabelle da Ascencao, geboren to Alkmaar op vijftien

augustus negentienhonderd negenenzeventig, als bestuurder B. -----------------

b) Bij de oprichting bedraagt het geplaatste kapitaal twintigduizend euro (EUR 20.000, - -),

verdeeld in twintigduizend (20.000) aandelen, alle a pari vol to storten in geld. Storting

in vreemd geld is toegestaan. ------------------------------------------------------------------------

Deze aandelen zijn alle geplaatst bij de oprichter. -----------------------------------------------

c) De bij de oprichting geplaatste aandelen zijn a pari volgestort in geld, zoals blijkt uit

de verklaring van de oprichter, opgenomen in de volmacht voor het passeren van deze
akte. --------------------------------------------------------------------------------------

De vennootschap aanvaardt de storting op de bij de oprichting geplaatste aandelen. -- --

Slotbepaling --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze akte is heden verleden to Amsterdam. ------------------------------------------------------------------

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en toegelicht. -- - - - - --

De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing to verlangen, van de inhoud van de

akte to hebben kennisgenomen en daarmee in to stemmen. ------------------------------------------------

Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de

verschenen persoon en mij, notaris, om elf uur twintig minuten. -----------------------------------------

Getekend): M.W.K. Mangal, S.B. Buijn. --------------------------------------------------------------- - - - - --

Uitgegeven VOOR AFSCHRIFT door mij,
mr. IJsbrand Cornelis van Straten, kandidaat-
notaris, als waarnemer van mr. Paul Hubertus

Nicolaas Quist, notaris to Amsterdam.
Amsterdam, 16 september 2013.



WOWER OF ATTORNEY

Ft'KV Fin, BV

the company incorporated and existing under the laws of Portugal REN — REDES

ENERUTICAS NACIONAIS, S.G.P.S., S.A., having its registered address at Avenida dos
Estados Unidos da Amdrica, no. 55, 1749-061, Lisbon, Portugal, registered in the Lisbon
Commercial Registry under number 503.264.032, represented by

first names Rui Manuel

surname Janes C

date of birth 09/07/19512place of birth Lisboa

2) first names Gongalo Joao
surname Figueira Morals So es
date of birth 12/05/1971

place of birth Lisboa

the "Incorporator")

W, Ke W-

to grant a power of attorney to each civil-law notary, prospective civil-law notary and
notarial paralegal of Stibbe in Amsterdam:

4 11, ` IF oxecition I M=

incorporation ( the "Deed") of the private company with limited liability
besloten vennootschap met beperkte aansprakelUkheid) • EN Finance B.V.,
having its seat in Amsterdam ( the "Company"); and

to declare in the Deed on behalf of the Incorporator that payment on the shares
which are subscribed for, as described under (a) was made, and to declare on
behalf of the Company that the Company has received and accepted the

the shares;



to do everything that the holder of the power of attorney deems conducive or
necessary.

7MMSIAMMM"I" , I - — 

Z in respo
any act that is done by the holder of the power of attomey in said capacity under or in connection
with this power of attomey.

rATARUII

4744"
under and according to this power of attomey.

This power of attorney is governed by and to be construed in accordance with the laws of the
Netherlands.

Signed in Lisboa ( place) on . 18/04/2013 ( date)

by: Rui Manuel Janes Cartaxo

cc.
by: Gongalo Joira

ard of Directors

Nu
Commay aemtary)

2)



REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, SA

Stibbe

Attn.: civil -law notary Mr. P.H.N. Quist
P.O. Sox 75640

1070 AP Amsterdam

The Netherlands

r;
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B
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s
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Sua referenda Sua comunica5eo de Nossa referenda Data

CT GPSS 1/2013 19/04/2013

Assunto Authority declaration including attestation signatures

Dear Mr Quist,

I, Pedro Cabral Nunes, Corporate Secretary of REN - REDES ENERGETICAS NACIONAIS, S.G.P.S., S.A.,
hereby confirm that:

1. REN - REDES ENERGETICAS NACIONAIS, S.G.P.S., S.A., having its registered address at Avenida
dos Estados Unidos da America, no. 55, 1749 -061, Lisbon, Portugal, registered in the Lisbon
Commercial Registry under number 503.264.032 (the "Company ") is a company duly incorporated
and validly existing under the laws of Portugal;

2. the power of attorney, attached hereto, has been signed by Rui Manuel Janes Cartaxo and
Gon4alo Joao Figueira Morais Soares whose signatures I attest and who are authorized thereto on
behalf of the Company; the power of attorney is binding upon the Company.

Yours sincerely,

REN - Rede Ene Ucas Naclonais, SGPS, SA
Boa of

Directors
Pedro Cabral Nunes
Con"nY semtery)

Sede Sodat: Tefefone: (.351 210 013 500
Av. EstadosUnidosdaAmerica , 551749.061LISBOA Fax:( - 351)210013310 e Ener t't'iCCiS 1` ®ICiondl$Apartado 50316 - 1708 -001 LISBOA webmasterdiren.ot www ren.ot



DEED OF INCORPORATION

REN FINANCE B.V.

informal translation)

1)

ST/6009073/10456574.ope

10 -05 -2013

S

Today, the tenth of May two thousand and thirteen,

appeared before me, Sjoerd Bernard Buijn, prospective civil -law notary (kandidaat- notaris),

acting as legal substitute (waarnemer) for Paul Hubertus Nicolaas Quist, civil -law notary in

Amsterdam, in such capacity hereinafter referred to as "civil -law notary ":

Matthew Wietish Kumar Mangal, care of Stibbe, 1077 ZZ Amsterdam, Strawinskylaan 2001,

born in Paramaribo, Suriname, on the sixteenth of August nineteen hundred and seventy- three,

in the present matter acting as holder of a written power of attorney of:
the company incorporated under the laws of Portugal ( sociedade anonima) REN - REDES

ENERGETICAS NACIONAIS, S.G.P.S., S.A. having its registered address at Avenida dos

Estados Unidos da America, no. 55, 1749 -061, Lisbon Portugal, registered in the Lisbon

Commercial Registry under number 503.264.032.

Power of attorney

J. The power of attorney is evidenced by one (1) private deed, which will be attached to this deed.

The appearing person hereby declared to incorporate a private company with limited liability

besloten vennootschap met beperkte aansprakelkheid), which shall be governed by the

following articles of association:

1. NAME AND SEAT

1.1. The name of the company is: REN Finance B.V.

1.2. The company has its seat in Amsterdam.

2. OBJECTS

The objects of the company are:

to participate in, to finance, to collaborate with, to conduct the management

of companies and other enterprises;

to provide advice and other services;

to acquire, use and/or assign industrial and intellectual property rights and

real property;

to provide guarantees and security, warrant performance or otherwise

assume liability, whether jointly and severally or otherwise, for or in respect

of obligations of group companies;

to provide security for the debts of legal persons or of other companies with

which the company is affiliated or for the debts of third parties;

to invest funds; and
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to undertake all actions that are deemed to be necessary to the foregoing, or

in furtherance thereof,

all in the widest sense of the words.

3. SHARES

3.1. The shares shall be registered and numbered from 1 upwards.

3.2. The nominal value of each share amounts to one euro (EUR 1).

4. ISSUE OF SHARES

4.1. The issue of shares, including the granting of rights to subscribe for shares, may only

be effected through a resolution of the general meeting, which shall also specify the

price and any other terms and conditions of the issue.

The issue price may not be less than the nominal value of each share.

4.2. In case of an issue of shares, each shareholder shall have a pre - emptive right in

proportion to the aggregate amount of shares held.

A shareholder shall not have a pre - emptive right to shares that are issued to employees

of the company or a group undertaking. The general meeting may resolve to limit or

exclude the pre - emptive right with respect to a specific issue of shares.

4.3. The nominal amount must be paid -up upon issue of shares, unless it is stipulated that

the nominal amount or a part thereof shall be paid -up after a certain period or upon

request of the company.

4.4. The issue of shares requires a notarial deed to that effect, executed before a civil -law

notary officiating in the Netherlands.

5. USUFRUCT AND PLEDGE ON SHARES

5.1. A right of pledge or a right of usufruct may be created on the shares.

5.2. The shareholder shall have the voting rights attached to shares that are subject to a

right of usufruct or pledge.

5.3. Contrary to the provisions of article 5.2, the usufructuary shall have the voting rights if

so provided at the time of granting the usufruct, or at a later time when this is agreed

on in writing between the shareholder and the usufructuary.

Contrary to the provisions of article 5.2, the pledgee shall have the voting rights if so

provided upon the creation of the pledge, whether or not on a condition precedent, or

at a later time when this is agreed on in writing between the shareholder and the

pledgee.

6. SHAREHOLDERS' REGISTER

6.1. The management board shall keep a register in which the names and addresses of all

shareholders are recorded, stating the number of shares held by them, and numbers

allocated to such shares, the date on which the shares were acquired, the date of the

acknowledgement of the transfer or the date on which the transfer has been served
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upon the company, as well as the amount paid -up on each share.

The register shall also record the names and addresses of the holders of a right of

usufruct or pledge on shares, stating the date on which they acquired such right, the

date of the acknowledgement of the acquisition of their rights or the date on which

such acquisition has been served on the company, and to which rights attached to the

shares they are entitled.

6.2. Each person whose data must be adopted in the register shall timely provide the

information stated in article 6.1 as well as any changes thereof to the management
board.

If an electronic address is disclosed to the management board to that effect, such

disclosure is, where applicable, also deemed to be disclosed to the company to be used

for receiving all notifications, announcements and statements as well as convening
notices for a general meeting.

7. TRANSFER OF SHARES, CREATION OF LIMITED RIGHTS

7.1. A shareholder may freely transfer his shares.

7.2. The transfer of a share and the creation or assignment of a limited right on a share, can

only be effected by way of a notarial deed to that effect, executed before a civil -law

notary, officiating in the Netherlands, to which deed all persons involved are a party.
8. ACQUISITION OF OWN SHARES

The company may acquire fully paid -up shares or certificates thereof in its own capital

for no consideration, by universal title or if the company's equity less the acquisition

price exceeds the sum of the statutory reserves the company must maintain. At least

one share in the company's capital must be held by someone other than the company
or one of its subsidiaries.

9. MANAGEMENT BOARD

9.1. The company shall have a management board consisting of one or more managing
directors A and one or more managing directors B.

Each managing director B shall in fact be a tax resident of the Netherlands for Dutch

tax purposes including for purposes of tax treaties concluded by the Netherlands.

A legal entity may be appointed as a managing director.

The number of members of the management board shall be determined by the general
meeting.

The number of managing directors A may not exceed the number of managing
directors B.

9.2. Managing directors shall be appointed by the general meeting.

Prior to the appointment, the general meeting shall be provided with information

regarding any position at other legal entities of the potential managing director. If the
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information provided is missing, incomplete or incorrect, such lack of information

shall not affect the resolution that was taken to appoint that person.

Prior to accepting a position as supervisory director or non - executive director at any

other legal entity, a managing director shall notify the management board of his

intentions.

9.3. Managing directors may at any time be suspended or dismissed by the general

meeting. A suspension may last no longer than three months in total, also after having

been extended one or more times.

9.4. The remuneration and other employment terms and benefits of each managing director

shall be determined by the general meeting.

9.5. In the event that one or more managing directors is absent or prevented from acting,

the remaining managing directors or the sole remaining managing director shall be

charged with the management of the company.

In the event that all managing directors or the sole managing director is absent or

prevented from acting, a person to be appointed for that purpose by the general

meeting shall temporarily be entrusted with the management of the company. If there

are no managing directors available, and the general meeting has not appointed a

person as indicated, each shareholder shall have the right to convene a general meeting

for the sole purpose of the appointment of a managing director.

10. MANAGEMENT BOARD RESOLUTIONS

10.1. The management board shall adopt resolutions by an absolute majority of the votes
cast.

Each managing director participating in the deliberations and decision - making

process, may cast one vote. Blank votes shall be considered null and void.

10.2. In addition to the provisions of these articles of association, the management board

may adopt internal rules with respect to holding meetings and regulating its decision -

making process. The management board is authorized to allocate duties among the

managing directors, provided that the resolution to that effect is passed unanimously

in a meeting in which all managing directors are present, and that such allocation is

laid down in writing. The resolution to adopt or to amend the internal rules, or to

allocate the management board duties, requires the approval of the general meeting.

10.3. Each managing director may only be represented at management board meetings by

another managing director, duly authorized for each particular meeting.
10.4. Meetings of the management board may also be held by telephone or video

conference, provided that these are initiated in the Netherlands and that each

managing director taking part in such meeting is able to hear the deliberations and can

be heard by the other managing directors.



5)

10.5. The management board may also adopt resolutions without convening a meeting, if all

managing directors have been consulted about this and none of the managing directors

has objected to adopting resolutions in this manner.

10.6. A managing director may not participate in the deliberation and the decision - making

process of the management board if it concerns a subject in which this managing

director has a personal direct or indirect interest which conflicts with the interest of the

company and its business enterprise. In such event, the other managing directors shall

be authorized to adopt the resolution.

If all managing directors have a conflict of interest as mentioned above, the resolution

shall be adopted by the general meeting.

10.7. The general meeting may resolve that all management board resolutions relating to

any of the matters to be determined and clearly defined by the general meeting, and

notified in writing to the management board, shall be subject to the approval of the

general meeting.

10.8. The management board must follow the instructions given by the general meeting. A

resolution of the general meeting to give instructions to the management board must

clearly define what the nature and scope of such instructions are.

Upon written notification of the management board of the instructions, the

management board must follow such instructions, unless the performance of the

instructions would conflict with the best interest of the company and its business

enterprise.

11. REPRESENTATION

11.1. The company shall be represented by the management board.

Except for the management board, the authority to represent the company is only

vested in one managing director A and one managing director B acting jointly.

In the event that a managing director is absent or prevented from acting, the person

that is temporarily entrusted with the management of the company in his place, shall

also be authorized to represent the company in accordance with the provisions of this

article.

11.2. The management board is not authorized to engage in legal transactions in which

special obligations are imposed on the company, relating to the subscription to shares,

or legal transactions that concern the contribution on shares other than in cash.

12. GENERAL MEETING

12.1. During each financial year, at least one general meeting shall be held, or one

resolution without holding a meeting must be adopted by the general meeting, as
referred to in article 12.11.

12.2. In these articles of association, the " right to attend meetings" (vergaderrecht) is
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defined as the right to attend the general meeting either in person or represented by a
person holding a written proxy, and to address such meeting. Shareholders,
usufructuaries with voting rights and pledgees with voting rights shall have the right to
attend meetings and shall hereinafter be referred to as "persons entitled to attend the
meeting" (vergadergerechtigden).

Holders of depositary receipts for shares in the capital of the company do not have the
right to attend meetings. Usufructuaries and pledgees without voting rights do not
have the right to attend meetings.

12.3. General meetings shall be held in the municipality where the company has its statutory
seat.

A general meeting may also be held in another place, provided that all persons entitled
to attend the meeting have given their approval to such place, and that the managing
directors have been given the opportunity to give their advice prior to the decision -
making process.

12.4. A general meeting shall be convened by the management board or by a managing
director no later than on the eighth day prior to the day of the 'meeting. The general
meeting shall be convened by means of a notice letter sent to the address of all persons
entitled to attend the meeting as listed in the register of shareholders, or by electronic
means in a legible and reproducible electronic message sent to the electronic addresses
referred to in article 6.2.

With respect to matters that were not or not in time announced in the notice letter,
valid resolutions may only be adopted if all persons entitled to attend the meeting have
approved of adopting resolutions on such matters, and the managing directors have
been given the opportunity to give their advice prior to the decision - making process.
If the notice period for calling the meeting was not observed, valid resolutions may
only be adopted if all persons entitled to attend the meeting approve of the decision -
making, and the managing directors have been given the opportunity to give their
advice prior to the decision - making process.

12.5. The general meeting itself will appoint a chairman. The chairman will appoint a
secretary.

12.6. Each share confers the right to cast one vote.

Each managing director has an advisory vote in the general meeting.
Resolutions of the general meeting shall be adopted by an absolute majority of the
votes cast. Blank votes shall be considered null and void.

12.7. A person entitled to attend the meeting must notify the management board of his
intention to attend a meeting, unless the general meeting is convened for the purpose
of appointing a managing director in the situation described in the last sentence of
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A person entitled to attend the meeting may be represented for the purpose of

exercising its rights in a meeting by a person holding a written proxy. The requirement

that the proxy is in writing is met if such proxy is recorded electronically.

12.8. If so determined by the management board and announced at the time of convening

the meeting, persons entitled to attend the meeting have the right to do so by electronic

means either in person or represented by a person holding a written proxy, to address

that meeting and, for those who have voting rights, to exercise such voting right,

provided that the use of the electronic means by persons entitled to attend the meeting

enables their identification, and enables them to take note of the discussions at that

meeting directly and to participate in the deliberations of that meeting.

The management board is authorized to adopt regulations regarding the use of

electronic means. If the management board used its authority, such regulations shall be

published at the time the meeting is convened.

12.9. The notice to convene a meeting may specify that votes can be cast by electronic

means prior to the meeting, but not earlier than thirty days prior to the day of the

meeting.

Votes cast in such way shall be considered equivalent to the votes cast in the general

meeting.

12.10. The management board shall keep records of all resolutions adopted in the general

meeting.

Such records shall be lodged at the company's offices for inspection by all persons

entitled to attend the meeting. Upon their request, such persons shall be given a

certified copy or extract of the records at cost.

12.11. Shareholders may also adopt resolutions without convening a general meeting,

provided that all persons entitled to attend the meeting consent to this decision - making

process. This consent may be given by electronic means.

The votes shall be cast in writing or by use of electronic means. This requirement is

also met if the resolution is recorded in writing or electronically, stating the method of

voting of each person entitled to vote. The managing directors shall have the

opportunity to give advice prior to the decision - making process.

13. FINANCIAL YEAR, ANNUAL ACCOUNTS, ANNUAL REPORT

13.1. The company's financial year shall coincide with the calendar year.
13.2. The management board shall prepare annual accounts within five months after the end

of each financial year, unless such period is extended by the general meeting by no

more than six months due to extraordinary circumstances.

The annual accounts shall be signed by all managing directors. If the signature of one
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or more of the managing directors is lacking, this shall be stated giving the reason

therefor.

The management board shall, within the abovementioned period, prepare an annual

report, unless the company is not obliged to do this in accordance with the legislation

and regulations applicable to the company.

13.3. If and to the extent that the company is subject to the relevant legal provisions to this

effect, the general meeting shall instruct an auditor or a firm of auditors, as referred to

in article 2:393 paragraph 1 of the Dutch Civil Code, to audit the annual accounts

prepared by the management board, to report thereon, and to issue an auditor's

certificate with respect thereto.

The general meeting may also resolve to appoint an accountant if the company does

not have a legal obligation to have the annual accounts audited by an accountant.

13.4. The annual accounts shall be adopted by the general meeting.

If all shareholders are also managing directors of the company, the signing of the

annual accounts by all managing directors shall not be considered as the adoption of

the annual accounts within the meaning of article 2:210 paragraph 3 of the Dutch Civil
Code.

13.5. The company is obliged to make its annual accounts, its annual report and the other

information as referred to in article 2:392 of the Dutch Civil Code publicly available at

the trade register, if and to the extent required by law.

14. ALLOCATION OF PROFITS

14.1. The management board is authorized to reserve the profits, or a part thereof, as these

appear from the adopted annual accounts. Subsequently the general meeting is

authorized to resolve to distribute or to reserve the remainder of the profits, or a part

thereof.

The general meeting is also authorized to resolve to make an interim distribution,

including distributions from the reserves.

14.2. The company may only make distributions to the shareholders to the extent that it

appears from the most recently adopted annual accounts that the company's equity

exceeds the sum of the statutory reserves.

14.3. The company may only carry out a resolution of the general meeting to make a

distribution after the management board granted its approval.

The management board may only refuse to grant its approval to a resolution to make a

distribution, if it is aware or foresees that after such distribution the company will

become unable to continue to settle its payable debts.

14.4. No distribution of profits will be paid on shares held by the company in its own

capital, or to shares of which the company holds depositary receipts. In the calculation
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of the distribution, the shares mentioned in the preceding sentence shall be

disregarded.

14.5. If the company makes a distribution as referred to in article 14.1, the same amount

will be distributed on each share, unless all shareholders agree to another allocation

per share with regard to a specific distribution.

14.6. The claim to a distribution shall lapse five years after the day following the day on

which the management board granted its approval to such distribution or, if the

distribution became due at a later date, the day following the day on which the
distribution payment became due.

15. AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION, MERGER AND
DEMERGER

15.1. The general meeting may resolve to amend the company's articles of association, or to

enter into a merger (fusie) or demerger (splitsing) under the provisions of Chapter 2.7

of the Dutch Civil Code, notwithstanding the authority vested by the law to the

management board in relation to the decision - making process in case of a merger or
demerger.

15.2. If a proposal to amend the articles is presented to the general meeting, this must be

stated in the notice convening the meeting. A copy of the proposal, containing the

verbatim text of the proposed amendment of the articles of association, must be

deposited for inspection at the offices of the company from the day on which the

notice convening the meeting is sent until the closing of the meeting, for those entitled

to attend the meeting who may also request a copy at cost.
16. DISSOLUTION AND LIQUIDATION

16.1. The general meeting may resolve to dissolve the company.

The liquidation shall be effected by the management board, unless other liquidators

are appointed by the general meeting.

The general meeting may resolve to grant a remuneration to a liquidator.
16.2. The present articles of association shall remain effective, to the extent possible, during

the liquidation.

16.3. The remainder after liquidation shall be distributed to the shareholders in proportion to

their respective rights.

17. FIRST FINANCIAL YEAR

The company's first financial year shall end on the thirty-first of December two
thousand and thirteen.

This article, together with its heading, shall expire after the first financial year.
FINAL STATEMENTS

Finally, the appearing person stated that:
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a) Upon its incorporation the management board of the company will consist of four (4)

directors, two (2) managing directors A and two (2) managing directors B.

The following persons have been appointed as the company's first managing directors:

1) Nuno Miguel da Silva Alves do Rosario, born in Lisbon, Portugal, on the

ninth of March nineteen hundred and seventy -two, as managing director A;

2) Gongalo Joao Figueira Morais Soares, born in Lisbon, Portugal, on the

twelfth of May nineteen hundred and seventy -one, as managing director A;

3) Lisa Claire de Gunst, born in Newtownards, United Kingdom, on the

sixteenth of November nineteen hundred and seventy- three, as managing

director B;

4) Laura Isabelle da Ascencdo, born in Alkmaar, the Netherlands, on the

fifteenth of August nineteen hundred and seventy -nine, as managing director

B.

b) Upon incorporation, the issued capital amounted to twenty thousand euros

EUR 20,000) divided into twenty thousand (20,000) shares, issued at par and to be

fully paid -up in cash. Payment may be made in another currency.

All shares issued upon incorporation have been subscribed for by the incorporator.
J. ( c) The shares issued upon incorporation have been fully paid -up in cash, as appears from

declaration of the incorporator included in the power of attorney.

The company accepts the contribution for shares issued upon incorporation.

Final clause

This deed was executed today in Amsterdam.

The substance of this deed was stated and explained to the appearing person.

The appearing person declared not to require a full reading of the deed, to have taken note of the

contents of this deed and to consent to it.

Subsequently, this deed was read out in a limited form, and immediately thereafter signed by the

appearing person and myself, civil -law notary, at eleven hours twenty minutes ante meridiem.


