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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
WFD UNIBAIL-RODAMCO N.V.

Heden, [datum] tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. Paul Cornelis Simon van der
Bijl, notaris te Amsterdam:
[comparant].
De comparant verklaarde dat de algemene vergadering van aandeelhouders van WFD UnibailRodamco N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam (adres: Schiphol
Boulevard 315, World Trade Center Schiphol - Toren F, zevende verdieping, 1118 BJ Schiphol;
handelsregisternummer: 70898618) (de "Vennootschap") gehouden op elf juni tweeduizend
negentien (de "AvA") besloten heeft om de statuten van de Vennootschap partieel te wijzigen.
Een kopie van [een uittreksel uit] de notulen van de AvA ([het "Uittreksel"][de "Notulen"]) zal
aan deze akte worden gehecht als bijlage.
De statuten van de Vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op zeven juni
tweeduizend achttien voor mr. Paul Cornelis Simon van der Bijl, voornoemd.
Ter uitvoering van voornoemd besluit verklaarde de comparant de statuten van de Vennootschap
als volgt partieel te wijzigen:
Artikel 2.1 komt te luiden als volgt:
"2.1
De Vennootschap is genaamd Unibail-Rodamco-Westfield N.V."
Artikel 2.2 wordt vernummerd tot artikel 2.3 en een nieuw artikel 2.2 wordt ingevoegd dat komt te luiden als volgt:
"2.2
De Vennootschap kan gebruik maken van andere handelsnamen, waaronder
URW N.V."
Artikel 31.3 komt te luiden als volgt:
"31.3 Tenzij een grotere meerderheid is voorgeschreven door de wet of deze statuten,
worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met Volstrekte
Meerderheid. Indien de wet een grotere meerderheid voorschrijft voor besluiten
van de Algemene Vergadering en de statuten een lagere meerderheid mogen bepalen, zullen die besluiten met de laagst mogelijke meerderheid worden genomen,
voor zover elders in deze statuten niet uitdrukkelijk anders is bepaald. Tenzij een
groter deel van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vereist is op grond
van de wet of deze statuten, kunnen besluiten van de Algemene Vergadering
slechts genomen worden indien ten minste twintig procent (20%) van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigd is in de Algemene Vergadering. Een nieuwe vergadering zoals bedoeld in Artikel 2:120 lid 3 BW kan
niet bijeen worden geroepen."
SLOTVERKLARINGEN
De comparant verklaarde ten slotte dat de comparant blijkens [het Uittreksel][de Notulen] is
gemachtigd om deze akte te doen verlijden.
De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Amsterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.
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Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is
medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft de comparant verklaard van de inhoud
daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing
daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant
en mij, notaris, ondertekend.
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