
Notulen van de Algemene Vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Therapiepaardje
statutair gevestigd te Deventer gehouden ten kantore van de vennootschap op 14-06-2021.

De volgende personen zijn aanwezig: .

Opening
De vergadering wordt geopend door , die optreedt als voorzitter en aan verzoekt de notulen op te stellen.

Na de opening constateert de voorzitter dat:

het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap is vertegenwoordigd;
geen certificaten van aandelen zijn uitgegeven met medewerking van de vennootschap;
geen recht van vruchtgebruik of pandrecht op de uitstaande aandelen is gevestigd;
hoewel de vergadering niet is bijeengeroepen conform de wettelijke en statutaire voorschriften er toch geen beletselen
aanwezig zijn om welk besluit dan ook wettig te nemen.

Vaststelling jaarrekening 2020
De vergadering heeft kennis genomen van de jaarrekening 2020 en de daarbij behorende overige gegevens. Zonder verdere
bespreking stelt de vergadering de jaarrekening en bijbehorende stukken met algemene stemmen vast en verleent daarmee het
bestuur decharge voor het over het boekjaar gevoerde beleid.

Bestemming resultaat
Het bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor het resultaat over het boekjaar 2020 geheel ten gunste van de overige
reserves te brengen en over 2020 geen dividend uit te keren.

Zonder verdere bespreking bestemt de vergadering het resultaat met algemene stemmen conform het voorstel van het bestuur.

Uitstel opstellen jaarrekening
De voorzitter stelt aan de orde de gang van zaken met betrekking tot het opstellen van de jaarrekening 2021. De vergadering
geeft met algemene stemmen aan het bestuur van de vennootschap uitstel tot het opstellen van de jaarrekening 2021 tot
uiterlijk 1 november 2022.

Rondvraag
Geen van de aanwezigen maakt gebruik van de rondvraag.

Sluiting
Na schorsing van de vergadering om de notulen op te stellen, zijn deze notulen staande de vergadering goedgekeurd. Niets
meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. Getekend te , 14-06-2021
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