
 

 1 

Triptych to the 
Articles of 
Association of 
Adyen N.V. 



 

 1 

TRIPTYCH 
AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION 

ADYEN N.V. 

 
 
This document provides an explanation to the proposed amendments to the articles of association of Adyen N.V. (the "Company"). A 
further explanation of these amendments is included in the agenda and explanatory notes to the agenda for the general meeting of 
shareholders of the Company, to be held on 11 May 2023. These documents are available on the Company's Investor Relations website 

(investors.adyen.com) and at the offices of the Company. 
 
This triptych is divided into three columns, containing the following information: 
 
(i) The first column shows the current text of the Company's articles of association. 
(ii) The second column shows the proposed amendments to the current text in the Company's articles of association. 
(iii) The third column provides for an explanation to the proposed amendments. 
 
The text included in the first and second columns are an unofficial translation of the text as included in and proposed for the original 
articles of association of the Company. 
 
Deleted text is indicated in red font, whereas added text is indicated in bold blue font. 
 

Current text Proposed amendments Explanation 

The objects of the Company are: 
a. to exercise a banking company; 
b. providing services and consultancy services 

in the field of information technology and 
internet; 

c. to incorporate, conduct the management of, 
participate in and take any other financial 
interest in other companies and/or 
enterprises; 

The objects of the Company are: 

a. to exercise a banking company; 

b. providing services and consultancy services 
in the field of information technology and 
internet; 

c. to incorporate, conduct the management of, 
participate in and take any other financial 
interest in other companies and/or 
enterprises; 

The proposed amendments reflect that Adyen – in 
line with one of the base principles of the Dutch 
Corporate Governance Code – strives for sustainable 
long-term value creation. This pursuit fits within 
Adyen's core philosophy, by which Adyen's growth 
strategy is supported by means of investments. 
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Current text Proposed amendments Explanation 

d. to render administrative, technical, financial, 
economic or managerial services to other 
companies, persons and/or enterprises; 

e. to acquire, dispose of, manage and operate 
real property, personal property and other 
goods, including patents, trademark, rights, 
licences, permits and other industrial 
property rights; 

f. to borrow and/or lend monies, provide 
security or guarantee or otherwise warrant 
performance jointly and severally on behalf of 
others; 

g. to invest capital; 
h. the provision for old age or invalidity of 

(former) employees of the company or of 
companies affiliated with the company as 
well the provision for old age or invalidity of 
their (former) spouses, (former) cohabiting 
partners and of their own children, 
stepchildren and foster children, all this 
pursuant to a pension scheme, 

and all matters related or conducive to the above, 
with the objects to be given their most expansive 
possible interpretation. In pursuing its objects, the 
Company shall also take into account the interests 
of the legal entities and companies with which it 
forms a group. 
 

d. to render administrative, technical, financial, 
economic or managerial services to other 
companies, persons and/or enterprises; 

e. to acquire, dispose of, manage and operate 
real property, personal property and other 
goods, including patents, trademark, rights, 
licences, permits and other industrial 
property rights; 

f. to borrow and/or lend monies, provide 
security or guarantee or otherwise warrant 
performance jointly and severally on behalf of 
others; 

g. to invest capital; 

h. the provision for old age or invalidity of 
(former) employees of the company or of 
companies affiliated with the company as 
well the provision for old age or invalidity of 
their (former) spouses, (former) cohabiting 
partners and of their own children, 
stepchildren and foster children, all this 
pursuant to a pension scheme, 
and all matters related or conducive to the 
above, with the objects to be given their most 
expansive possible interpretation.  

In pursuing its objects, the Company shall also (i) 
take into account the interests of the legal entities 
and companies with which it forms a group and (ii) 
strive for sustainable long-term value creation, 
which long-term objective will prevail over 
short-term profit realization. 
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Current text Proposed amendments Explanation 

18.1  The Company shall have a supervisory board, 
consisting of three (3) or more individuals, 
with a maximum of five (5) persons. 

18.1  The Company shall have a supervisory board, 
consisting of three (3) or more individuals, 
with a maximum of five (5) seven (7) persons. 

 

It is intended to expand Adyen's supervisory board to 
more than five (5) persons. This amendment 
facilitates for this intention. 
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DRIELUIK 
STATUTENWIJZIGING 

ADYEN N.V. 
 

Dit document bevat een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van Adyen N.V. (de "Vennootschap"). Een nadere 
toelichting op deze wijzigingen is opgenomen in de agenda en toelichting op de agenda voor de algemene vergadering van 
aandeelhouders van de Vennootschap die op 11 mei 2023 zal plaatsvinden. Deze stukken zijn beschikbaar op de website van de 
Vennootschap (investors.adyen.com) en op het kantoor van de Vennootschap. 
 
Dit drieluik is verdeeld in drie kolommen die de volgende informatie bevatten: 
 
(i) De eerste kolom geeft de huidige tekst van de statuten van de Vennootschap weer. 
(ii) De tweede kolom geeft de voorgestelde wijzigingen aan de huidige tekst van de statuten van de Vennootschap weer. 
(iii) De derde kolom bevat een toelichting op de voorgestelde wijzigingen. 
 
Verwijderde tekst wordt weergegeven in een rood lettertype, terwijl toevoegde tekst wordt weergegeven in een vet blauw lettertype. 
 

Huidige tekst Voorgestelde wijzigingen Toelichting 

De Vennootschap heeft ten doel: 
a. het uitoefenen van een bankbedrijf; 
b. het verrichten van diensten en het doen van 

consultancy op het gebied van 
informatietechnologie en internet; 

c. het oprichten van, het bestuur voeren over, 
het deelnemen in en het nemen van enig 
financieel belang in andere 
vennootschappen en/of ondernemingen; 

d. het verlenen van diensten op administratief, 
technisch, financieel, economisch of 
bestuurlijk gebied aan andere 
vennootschappen, personen en/of 

De Vennootschap heeft ten doel: 

a. het uitoefenen van een bankbedrijf; 

b. het verrichten van diensten en het doen van 
consultancy op het gebied van 
informatietechnologie en internet; 

c. het oprichten van, het bestuur voeren over, 
het deelnemen in en het nemen van enig 
financieel belang in andere 
vennootschappen en/of ondernemingen; 

d. het verlenen van diensten op administratief, 
technisch, financieel, economisch of 
bestuurlijk gebied aan andere 
vennootschappen, personen en/of 

De voorgestelde wijzigingen reflecteren dat Adyen – 
in lijn met een van de basisprincipes uit de 
Nederlandse Corporate Governance Code – streeft 
naar duurzame lange termijn waardecreatie. Dit 
streven past binnen de kernfilosofie van Adyen, 
waarbij de groeistrategie van Adyen door middel van 
investeringen wordt ondersteund. 
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Huidige tekst Voorgestelde wijzigingen Toelichting 

ondernemingen; 
e. het verkrijgen, vervreemden, beheren en 

exploiteren van roerende en onroerende 
zaken en andere goederen, daaronder 
begrepen patenten, merkrechten, licenties, 
vergunningen en andere industriële 
eigendomsrechten; 

f. het ter leen opnemen en/of ter leen 
verstrekken van gelden, alsmede het 
zekerheid stellen, zich sterk maken of zich op 
andere wijze hoofdelijk naast of voor anderen 
verbinden; 

g. het beleggen van vermogen; 
h. de verzorging bij ouderdom of invaliditeit van 

(gewezen) werknemers van de Vennootschap 
of van met de Vennootschap verbonden 
vennootschappen, alsmede de verzorging bij 
ouderdom of invaliditeit van hun (gewezen) 
echtgenoten, (gewezen) 
samenlevingspartners en van hun eigen 
kinderen, stiefkinderen en pleegkinderen, 
een en ander krachtens een 
pensioenregeling, 

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin 
van het woord. Bij het nastreven van haar doel 
neemt de Vennootschap tevens de belangen in 
acht van de rechtspersonen en vennootschappen 
waarmee zij in een groep verbonden is. 
 

ondernemingen; 

e. het verkrijgen, vervreemden, beheren en 
exploiteren van roerende en onroerende 
zaken en andere goederen, daaronder 
begrepen patenten, merkrechten, licenties, 
vergunningen en andere industriële 
eigendomsrechten; 

f. het ter leen opnemen en/of ter leen 
verstrekken van gelden, alsmede het 
zekerheid stellen, zich sterk maken of zich 
op andere wijze hoofdelijk naast of voor 
anderen verbinden; 

g. het beleggen van vermogen; 

h. de verzorging bij ouderdom of invaliditeit 
van (gewezen) werknemers van de 
Vennootschap of van met de Vennootschap 
verbonden vennootschappen, alsmede de 
verzorging bij ouderdom of invaliditeit van 
hun (gewezen) echtgenoten, (gewezen) 
samenlevingspartners en van hun eigen 
kinderen, stiefkinderen en pleegkinderen, 
een en ander krachtens een 
pensioenregeling, 

en al hetgeen met vorenstaande verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in 
de ruimste zin van het woord.  

Bij het nastreven van haar doel neemt zal de 
Vennootschap tevens (i) de belangen in acht van de 
rechtspersonen en vennootschappen waarmee zij 
in een groep verbonden is in acht nemen en (ii) 
streven naar duurzame lange termijn 
waardecreatie, welk lange termijn doel zal 
prevaleren boven korte termijn winstrealisatie. 
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Huidige tekst Voorgestelde wijzigingen Toelichting 

18.1  De Vennootschap heeft een raad van 
commissarissen, bestaande uit drie (3) of 
meer natuurlijke personen met een maximum 
van vijf (5) personen. 

18.1  De Vennootschap heeft een raad van 
commissarissen, bestaande uit drie (3) of 
meer natuurlijke personen met een maximum 
van vijf (5) zeven (7) personen. 

 

De intentie bestaat om de raad van commissarissen 
van Adyen uit te breiden naar meer dan vijf (5) 
personen. Deze wijziging faciliteert deze intentie. 

 


