
CERTIFICATE

1, IJsbrand Cornelis van Straten, civil law notary in Amsterdam, the Netherlands, solely relying

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

further investigation, hereby certif’ as follows:

the articles of association of Stichting Clean Energy and Energy Inciusion for

Africa, a foundation (stichting) having its seat in Amsterdam, the Netherlands, its

address at Hoogoorddreef 15, 110 1BA Amsterdam, the Netherlands, and registered in

the Dutch trade register under number 84545526, were established by deed of

incorporation, executed on 12 November 2021 before me, civil law notary (the “Deed”);

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

English translation thereof;

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

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

Signed in Amsterdam, the Netherlands, on 19 November 2021.
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AKTE VAN OPRICHTING ES/6012485/1 1979986

STICHTING CLEAN ENERGY AND 12-11-2021

ENERGY INCLUSION FOR AFRICA 7

Heden, twaalf november tweeduizend éénentwintig,

verscheen voor mij, mr. IJsbrand Cornelis van Straten, notaris te Amsterdam:

mevrouw mr. Eloïse Helga Willemijn Spoelman, per adres Stibbe, Beethovenplein 10, 1077 WM

Amsterdam, geboren te Leeuwarden op tweeëntwintig november negentienhonderd

zesennegentig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

KfW, een publiekrechteljke instelling opgericht naar het recht van de Bondsrepubliek Duitsland,

met adres Palmengartenstrasse 5-9, 60325 Frankfurt, Duitsland (de “Oprichter”).

Volmacht

Van de volmacht aan de comparant blijkt uit één (1) onderhandse akte, die aan deze akte wordt

gehecht.

De comparant, handelend als vermeld, verklaarde bij dezen een stichting op te richten waarvoor

de volgende statuten gelden:

1. NAAM EN ZETEL

1.1. De naam van de stichting is: Stichting Clean Energy and Energy Inclusion for Africa.

1 .2. De stichting heeft haar zetel te Amsterdam.

2. DOEL

2.1. Het doel van de stichting is de financiering van de ontwikkelingshulp en -samenwerking

in Afrika, met name door middel van:

(a) het verstrekken van financiering en technische bijstand voor projecten op het

gebied van niet aan het net gekoppelde energie in de landen in Afrika die in

aanmerking komen voor officiële ontwikkelingshulp (ODA), zoals

gedefinieerd door de Commissie voor Ontwikkelingsbijstand van de

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (de “OESO”)

(zoals opgenomen in de lijst van de Commissie voor Ontwikkelingsbijstand

(DAC-ljst) van ODA-ontvangers die van tijd tot tijd door de OESO wordt

gepubliceerd) (de “Doelregio”) door middel van het verstrekken van

financiering (met inbegrip van resultaatfinanciering en financiering op basis

van uitkomsten), gedeeltelijke garanties, investeringen of mede-investeringen

(onder meer door middel van leningen, vermogen, obligaties, effecten of

andere verplichtingen) in samenwerking met of door medefinanciering met in

Europa gevestigde crowd lending instellingen of met andere geschikte

partners in geval van resultaatgerichte financieringsprojecten en -
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programma’s (met inbegrip van beroepsbeoefenaren of entiteiten die

resultaatgerichte financieringsprogramma’s uitvoeren in de Doelregio en

beroepsbeoefenaren en entiteiten die resultaten of uitkomsten verifiëren in het

kader van resultaatgerichte financiering of resultaatgerichte

financieringsprogramma’s);

(b) het fungeren als instrument voor het aanvaarden en houden van gelden

ontvangen van de (rechts)personen en/of entiteiten die op grond van een met

de stichting gesloten overeenkomst al dan niet opgenomen gelden ter

beschikking stellen aan de stichting (de “contribuanten”) en het houden.

beheren en aanwenden van het vermogen van de stichting ter bevordering van

het doel van de stichting;

(c) het gebruik, het beheer en het aanwenden van de middelen van de stichting

voor het doen van investeringen, desinvesteringen of het verlenen van

subsidies en het dekken van alle kosten en uitgaven die voortvloeien uit het

doen van, het toezicht houden op en het afstoten van dergelijke investeringen

of subsidies; en

(d) het sluiten van overeenkomsten, akten en regelingen in verband met de

subsidies of de verwerving of vervreernding van investeringen en de

aangelegenheden van de stichting,

en om al die dingen te doen die bijkomstig of bevorderlijk zijn voor het bereiken van de

bovengenoemde doelstellingen, alles in de ruimste zin van het woord.

3. BESTUUR

3.1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit:

(a) (i) ten minste één (1) natuurlijke persoon in het eerste jaar van oprichting van

de stichting, en daarna ten minste drie (3) natuurlijke personen, en (ii) te allen

tijde niet meer dan zeven (7) natuurlijke personen; of

(b) de beheermaatschappij waaraan het dagelijks bestuur van de stichting is

opgedragen in overeenstemming met artikel 5 (de “Ileheermaatschappij”).

Deze persoon/personen kan/kunnen geen lid zijn van de raad van toezicht van de

stichting.

Het totale aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de raad van toezicht, behoudens

en met inachtneming van dit artikel 3.1.

3.2. Het bestuur dient zodanig te zijn samengesteld dat het is toegerust met de specifieke

deskundigheid die voor het besturen van de stichting noodzakelijk is.

3.3. De raad van toezicht benoemt bestuursleden in overleg met de contribuanten.

3.4. Bestuursleden kunnen (zonder opgaaf van redenen) door de raad van toezicht worden

geschorst en ontslagen.
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3.5. Een bestuurder defungeert en zal afstand doen van zijn mandaat:

(a) door bedanken:

(b) door overlijden;

(c) door in staat van faillissement te worden verklaard, surseance van betaling aan

te vragen of een schuldsanering aan te vragen in de zin van de Nederlandse

Fai II issernentswet of een gelijkwaardige wettelijke regeling naar buitenlands

recht die op de betrokken bestuurder van toepassing is;

(d) door onder bewind te worden gesteld of anderszins de bevoegdheid te

verliezen om vrijelijk over zijn vermogen te beschikken;

(e) door ontslag door de rechtbank in de bij de wet bepaalde gevallen;

(f) door ontslag door de raad van toezicht;

(g) door het toetreden tot de raad van toezicht;

(h) door ontbinding van een bestuurder-rechtspersoon, of door de totstandkoming

van een juridische fusie of splitsing waarbij de bestuurder-rechtspersoon partij

is; en

(i) ingeval de Beheermaatschappij het enige bestuurslid is, de beëindiging van de

beheersovereenkomst (hoe ook genaamd) tussen de stichting en de

Beheermaatschappij met betrekking tot de in artikel 5 bedoelde diensten (de

‘Beheersovereenkomst”).

3.6. Indien het bestuur niet voltallig is in overeenstemming met artikel 3.1, of in geval van

belet of ontstentenis van één of meer bestuursleden blijft het bestuur een bevoegd

orgaan, en berust het bestuur van de stichting bij de andere bestuursleden.

Bij belet of ontstentenis van alle bestuursleden is de raad van toezicht bevoegd een

bestuurder te benoemen (welke een lid van de raad van toezicht mag zijn) of een persoon

die bereid en in staat is om tijdelijk met het bestuur van de stichting te worden belast.

die alle handelingen verricht die nodig zijn om in alle vacatures in het bestuur

overeenkomstig deze statuten te voorzien. Indien deze persoon lid is van de raad van

toezicht, zal hij of zij niet gelijktijdig beide taken vervullen en eerst aftreden als lid van

de raad van toezicht alvorens tijdelijk het bestuur van de stichting op zich te nemen. --

Onder ontstentenis wordt verstaan:

(a) schorsing;

(b) ziekte;

(c) onbereikbaarheid; of

(d) een (potentieel) tegenstrijdig belang in de zin van artikel 13.1,

in de gevallen als bedoeld in dit artikel 3.6(b) en 3.6(c) zonder de mogelijkheid van

contact tussen het bestuurslid en de stichting gedurende een periode van vijf dagen

tenzij de raad van toezicht een andere periode heeft vastgesteld.
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Een bestuurslid die ontstent is wordt voor de vaststelling van het quorum als bedoeld in

de artikelen 11.3 en 11 .7 niet als deel uitmakend van het bestuur aangemerkt.

4. TAKEN, INTERNE REGLEMENTEN, EN BEVOEGDHEDEN VAN HET

BESTUUR

4.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

4.2. Het bestuur stelt het beleid vast met betrekking tot de activiteiten van de stichting.

waaronder een beleid inzake milieu- en sociale risico’s, een gedragscode, het

inkoopbeleid en het beleid inzake het beheer van kasmiddelen en activa (de

“Beleidslijnen”).

4.3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

4.4. Het bestuur zal een reglement opstellen waarin onder meer de wijze van besluitvorming,

de onderlinge taakverdeling, de vergaderfrequentie nader worden uitgewerkt en de

invulling van commissies worden geregeld. De vaststelling van een dergelijk intern

reglement behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.

4.5. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging.

vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van

overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld

van een ander verbindt.

5. DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuur is belast met het dagelijks bestuur van de stichting, welk dagelijks bestuur

door het bestuur (indien de Beheersmaatschappij niet het enige bestuurslid is), onder

toezicht van het bestuur en onder verantwoordelijkheid van het bestuur, aan de

Beheermaatschappij kan worden toegewezen. Daartoe zal de stichting dan een

Beheersovereenkomst met de Beheermaatschappij sluiten. De definitieve voorwaarden

van de Beheersovereenkomst behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.

6. REMUNERATIE

De raad van toezicht stelt de bezoldiging en de overige aanstellingsvoorwaarden van de

bestuursleden vast.

7. VERTEGENWOORDIGING

7.1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.

7.2. Indien er meer dan één (1) bestuurder is, komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid

mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

7.3. Het bestuur kan aan een bestuurder en/of aan een of meer derden een al dan niet

doorlopende volmacht verlenen om te stichting te vertegenwoordigen. De verlening van

de volmacht en de grenzen van de bevoegdheid dienen schriftelijk te zijn vastgelegd en

een dergelijke volmacht behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
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8. BESTUURSVERGADERINGEN: BIJEENROEPEN VAN VERGADERINGEN

8.1. Het bestuur vergadert zo vaak als het reglement als bedoeld in artikel 4.4, dit bepaalt.

8.2. De vergaderingen van het bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter van het

bestuur of namens de voorzitter van het bestuur.

Indien de voorzitter van het bestuur aan een verzoek van twee (2) andere bestuursleden

om een vergadering bijeen te roepen geen gevolg geeft op zodanige wijze dat de

vergadering binnen vier weken plaatsvindt, zijn de bestuursleden die het verzoek

hebben gedaan, bevoegd zelf tot bijeenroeping over te gaan.

8.3. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (waaronder begrepen alle vormen van

geschreven tekstoverdracht, al dan niet via elektronische weg) waarbij de punten van

behandeling worden vermeld. De oproeping moet worden verzonden uiterlijk op de

zevende dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van het bestuur, kan

deze termijn verkort worden tot drie dagen.

8.4. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op een plaats te

bepalen door degene(n) die de vergadering bijeenroept (bijeenroepen) of namens wie

de vergadering wordt bijeengeroepen.

8.5. Indien een vergadering niet met inachtnerning van de daarvoor geldende termijn is

bijeengeroepen, of enig punt van behandeling niet in de oproeping is vermeld of enig

ander voorschrift van dit artikel 8 niet wordt nageleefd. kan de vergadering geen geldige

besluiten nemen dan wel over dat punt van behandeling geen geldig besluit nemen.

tenzij alle bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen

van de bestuursleden zich tegen de besluitvorming verzet en - indien niet het voltallige

bestuur bij de vergadering aanwezig is - de niet ter vergadering aanwezige bestuursleden

véér de vergadering schriftelijk hebben verklaard dat zij zich niet tegen de

besluitvorming verzetten. In het laatste geval is het bepaalde in de eerste volzin van

artikel II .3 onverminderd van toepassing. Aan het vereiste van schrifteljkheid van de

verklaring is voldaan indien de verklaring elektronisch is vastgelegd.

De bestuursleden zullen zich tegen besluitvorming op deze wijze verzetten, indien de

besluiten niet met inachtneming van artikel 8.4 zouden worden genomen en de

bestuursleden de besluiten als belangrijke besluiten beschouwen.

9. BESTUURSVERGADERINGEN: HET BIJWONEN VAN VERGADERINGEN

Een bestuurder kan zich telkens per vergadering door een medebestuurder door middel

van een schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Aan het vereiste van

schrifteljkheid van de volmacht is voldaan indien de volmacht elektronisch is

vastgelegd.

De gevolmachtigde kan slechts rechtsgeldig een stem uitbrengen ten aanzien van in de
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volmacht omschreven onderwerpen. -

10. BESTUURSVERGADERINGEN: VOORZITTEN VAN VERGADERINGEN EN

NOTULEN

10.1. Vergaderingen van het bestuur wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. Indien

hij of zij niet in de vergadering aanwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een

bestuurder door het bestuur zelf aangewezen.

10.2. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden door de secretaris of

door een andere persoon die daartoe door de voorzitter van de vergadering is

aangewezen.

De notulen worden door het bestuur vastgesteld. Hiervan blijkt door de ondertekening

door de voorzitter en de notulist. Kopieën van alle vastgestelde notulen worden

toegezonden aan alle leden van de raad van bestuur en (ter informatie) aan alle leden

van de raad van toezicht.

11. BESTUURSVERGADERINGEN: BESLUITVORMING BESTUUR

11 .1. De voorzitter van de vergadering bepaalt op welke wijze de stemming geschiedt. Ieder

aanwezig bestuurslid kan verlangen dat de stemmingen schriftelijk geschieden.

11 .2. Elke bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden

geacht niet te zijn uitgebracht, maar tellen wel mee voor het quorum als bedoeld in de

artikelen 11.3 en 11.7.

11.3. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, waaronder in artikel 11.7, kan het

bestuur slechts rechtsgeldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste

twee/derden van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Is in een zodanige vergadering het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig of

vertegenwoordigd, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden

niet eerder dan twee weken en niet later dan één maand na de eerste vergadering, in

welke vergadering over de in de eerste vergadering geagendeerde onderwerpen.

waarover in die vergadering wegens het ontbreken van het quorum niet kon worden

besloten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden,

rechtsgeldig kan worden besloten, mits zulks geschiedt met ten minste de vereiste

meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Bij de oproeping tot een tweede vergadering moet worden vermeld dat het besluit geldig

kan worden genomen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of

vertegenwoordigde bestuursleden, onder opgave van de reden daarvan.

11 .4. Tenzij deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven, worden geldige besluiten

door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid (meer dan de helft) van de geldig

uitgebrachte stemmen.

11.5. De volgende bestuursbesluiten kunnen slechts worden genomen met ten minste twee
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derden van de geldig uitgebrachte stemmen:

(a) het aanvragen van faillissement en het aanvragen van surseance van betaling:

(b) het vaststellen of wijzigen van de Beleidslijnen;

(c) het aangaan van een overeenkomst met betrekking tot de verwerving,

vervreemding of bezwaring van registergoederen;

(d) het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als schuldenaar

verbindt, zich tot zekerheidsstelling verbindt, zich als hoofdelijk

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot

zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;

(e) de vaststelling van de jaarlijkse begroting van de stichting; en

(f) de aanvaarding van bijdragen door een (aspirant) nieuwe contribuant.

11 .6. De in artikel 17.2 bedoelde bestuursbesluiten behoeven de goedkeuring van de raad van

toezicht.

11.7. Een besluit tot statutenwijziging, tot het aangaan van een juridische fusie of splitsing of

tot ontbinding van de stichting wordt genomen met een meerderheid van ten minste

twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle

bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Zijn in een zodanige vergadering niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd.

dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan drie

weken en niet later dan drie maanden na de eerste vergadering, in welke vergadering

het besluit ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden

rechtsgeldig kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde

van de geldig uitgebrachte stemmen.

Bij de oproeping tot een tweede vergadering moet worden vermeld dat het besluit

rechtsgeldig kan worden genomen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of

vertegenwoordigde bestuursleden, onder opgave van de reden daarvan.

12. BESTUURSBESLUITEN BUITEN VERGADERING

Alle besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen. mits

alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld hun stem uit te brengen en allen

schriftelijk (hetgeen ook elektronisch kan worden vastgelegd) hebben verklaard zich

niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is genomen zodra de

vereiste meerderheid van alle bestuursleden zich schriftelijk (hetgeen ook elektronisch

kan worden vastgelegd) voor het voorstel heeft verklaard. Van de buiten vergadering

genomen besluiten wordt door de voorzitter van het bestuur een verslag opgemaakt. dat

in de eerstvolgende bestuursvergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan wordt

ondertekend door de voorzitter van de vergadering en degene die de notulen van die

vergadering opmaakt. Het aldus vastgestelde verslag wordt, tezamen met alle in de
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eerste zin van dit artikel 12 bedoelde stukken, aan de notulen van de vergadering

gehecht.

De bestuursleden zullen zich tegen het nemen van besluiten op deze wijze verzetten.

indien de besluiten niet in Nederland zouden worden genomen en de bestuursleden de

besluiten als belangrijke besluiten beschouwen.

13. BESTUUR: TEGENSTRIJDIG BELANG

13.1. Elke bestuurder die een persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het

belang van de stichting, meldt dat onverwijld aan alle andere bestuursleden.

Een bestuurder zal niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het

bestuur over een onderwerp waarbij hij of zij een direct of indirect persoonlijk belang

heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting.

13.2. Indien alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in artikel 13.1 is

de raad van toezicht bevoegd om te besluiten over het betreffende onderwerp.

14. RAAD VAN TOEZICHT

14.1. De stichting heeft een raad van toezicht.

14.2. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken

en bevoegdheden noodzakelijke gegevens. De raad van toezicht is bevoegd inzage te

nemen in alle boeken, bescheiden en gegevensdragers van de stichting.

Het bestuur voorziet de leden van de raad van toezicht van alle overige door ieder van

hen verlangde inlichtingen betreffende de stichting.

14.3. De raad van toezicht bestaat uit (i) ten minste één (1) natuurlijk persoon in het eerste

jaar van oprichting van de stichting, en daarna uit ten minste drie (3) natuurlijke

personen en (ii) te allen tijde niet meer dan zeven (7) natuurlijke personen. Deze

personen mogen geen bestuursleden van de stichting zijn.

Het totale aantal leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld door de vergadering

van contribuanten, behoudens en met inachtneming van dit artikel 14.3.

14.4. Alleen natuurlijke personen die voldoen aan de volgende kwaliteitseisen en die

bevestigen dat zij voldoende tijd beschikbaar hebben om als lid van de raad van toezicht

te fungeren, kunnen worden benoemd tot lid van de raad van toezicht van de stichting:

(a) Leiderschapservaring. Een lid moet relevante leidinggevende ervaring

hebben, waaronder ten minste vijf jaar relevante leidinggevende ervaring in

een particuliere of publieke onderneming of financiële instelling, alsook

aantoonbare ervaring met strategie, risicobeheer en toezicht.

(b) Relevante sectorervaring. Een lid moet leidinggevende ervaring hebben

opgedaan in sectoren die rechtstreeks relevant zijn voor de activiteiten van de

stichting, of in professionele disciplines die relevant zijn voor de stichting. Dit

kan ervaring zijn in een of meer van de volgende sectoren:
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(i) Energiesector - Het lid heeft ervaring in de energiesector in Europa,

de Verenigde Staten van Amerika of Afrika.

(ii) Financiën - Het lid heeft een achtergrond in financiën, met inbegrip

van inzicht in boekhoudkundige en financiële

verslagleggingsprocessen en complexe financiële transacties.

(iii) Digitaal, technologie en innovatie - Het lid heeft ervaring met

eCommerce, digitale marketing, cyberbeveil iging.

informatietechnologie of digitale transformatie, of relevante digitale

innovaties, waaronder crowd lending of monitoring op afstand.

(iv) Internationale ervaring - Internationale ervaring (zoals wonen en

werken buiten de Europese Unie, bij voorkeur in Afrika ten zuiden

van de Sahara) zal worden beschouwd als een belangrijk positief

kenmerk in het profiel van een lid. Inzicht in de taal en cultuur van

landen in de Doelregio van de stichting is eveneens van belang.

(v) Corporate Governance - Het lid dient voldoende toepasbare ervaring

te hebben om de juridische en andere verantwoordelijkheden van

een lid van een raad van toezicht van een Nederlandse stichting of

een vergelijkbare functie volledig te begrijpen.

(vi) Diversiteit - De raad van toezicht en de contribuanten die leden van

de raad van toezicht voordragen, dienen bij het overwegen van

kandidaten te streven naar een raad van toezicht die bestaat uit leden

met uiteenlopende perspectieven, vaardigheden en ervaringen.

(vii) Persoonlijkheid - Het lid moet van het hoogste morele en ethische

gehalte zijn. Het lid moet blijk geven van onafhankelijkheid en

objectiviteit en in staat zijn het belang van de stichting te dienen. Het

lid dient over de persoonlijke kwaliteiten te beschikken om een

wezenlijke actieve bijdrage te kunnen leveren aan de raad van

toezicht. Tot deze kwaliteiten behoren intelligentie.

zelfverzekerdheid, intermenselij ke vaardigheden.

onafhankelijkheid, moed, communicatieve vaardigheden en

betrokkenheid.

(viii) Beschikbaarheid - Het lid moet bereid zijn zich in te zetten en

voldoende tijd beschikbaar hebben om de taken van het

lidmaatschap van de raad van toezicht te vervullen. In het algemeen

geldt daarom dat het lid niet meer dan drie andere soortgelijke

functies mag bekleden.

14.5. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht op
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voordracht van de contribuanten met inachtneming van de kwaliteitseisen als bedoeld

in artikel 14.4. De contribuanten hebben de volgende voordrachtrechten:

(a) elke contribuant die ten minste tien miljoen euro (EUR 10.000.000.--), maar

minder dan twintig miljoen euro (EUR 20.000.000,--), beschikbaar stelt, heeft

het recht één (1) lid van de raad van toezicht aan te wijzen;

(b) elke contribuant die ten minste twintig miljoen euro (EUR 20.000.000.--),

maar minder dan dertig miljoen euro (EUR 30.000.000.--) beschikbaar stelt,

heeft het recht om twee (2) leden van de raad van toezicht aan te wijzen; en

(c) elke contribuant die ten minste dertig miljoen euro (EUR 30.000.000.--)

beschikbaar stelt heeft het recht om drie (3) leden van de raad van toezicht aan

te wijzen.

Indien het aantal voordrachtrechten van de contribuanten overeenkomstig dit artikel

14.5 het aantal vacatures in de raad van toezicht overtreft, stelt de raad van toezicht een

rooster van aftreden op, waaruit blijkt welke contribuant gerechtigd is een lid van de

raad van toezicht voor te dragen zodra er een vacature ontstaat.

De raad van toezicht kan benoeming van kandidaten weigeren indien de voorgedragen

kandidaat naar zijn oordeel niet voldoet aan de kwaliteitseisen als bedoeld in artikel 14.4

of de raad van toezicht de kandidaat anderszins niet geschikt acht, bijvoorbeeld wegens

gebrek aan ervaring, persoonlijk(e) tegenstrijdig(e) belang(en) of reputatierisico’s met

betrekking tot die kandidaat.

14.6. Een lid van de raad van toezicht defungeert en zal afstand doen van zijn mandaat:

(a)

(b)

(c)

door bedanken;

door overlijden;

door in staat van faillissement te worden verklaard, surseance van betaling aan

te vragen of een schuidsanering aan te vragen in de zin van de Nederlandse

Faillissementswet of een gelijkwaardige wettelijke regeling naar buitenlands

recht die op het betrokken lid van de raad van toezicht van toepassing is:

(d) door onder bewind te worden gesteld of anderszins de bevoegdheid te

verliezen om vrijelijk over zijn vermogen te beschikken;

(e) door ontslag door de rechtbank in de bij de wet bepaalde gevallen;

(f) door het worden van bestuurder; en

(g) door ontslag bij een door de raad van toezicht genomen besluit.

14.7. Ingeval de raad van toezicht niet compleet is in overeenstemming met artikel 14.3 of

van belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van toezicht blijft de raad

van toezicht een bevoegd orgaan van de stichting, en worden de taken door de overige

leden van de raad van toezicht vervuld.

Onder ontstentenis wordt verstaan:
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(a) schorsing;
-

(b) ziekte

(c) onbereikbaarheid; of

(d) een (potentieel) tegenstrijdig belang in de zin van artikel 23.1,

in de gevallen als bedoeld in dit artikel 14.7(b) en 14.7(c) zonder de mogelijkheid van

contact tussen het lid van de raad van toezicht en de stichting gedurende een periode

van vijf dagen, tenzij de raad van toezicht een andere periode heeft vastgesteld.

Een lid van de raad van toezicht die ontstent is wordt voor de vaststelling van het

quorum als bedoeld in artikel 21 .3 niet als deel uitmakend van de raad van toezicht

aangemerkt.

14.8. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht is liet bestuur

bevoegd een vergadering van contribuanten te beleggen voor de benoeming van een

tijdelijk lid van de raad van toezicht, die alle handelingen zal verrichten die nodig zijn

om in alle vacatures voor de raad van toezicht overeenkomstig deze statuten te voorzien.

lngeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur en alle leden

van de raad van toezicht, is de Beheermaatschappij en elk van de contribuanten bevoegd

een vergadering van contribuanten te beleggen. Deze vergadering van contribuanten

kan een tijdelijk lid van de raad van toezicht benoemen. die alle handelingen zal

verrichten die nodig zijn om in alle vacatures in het bestuur en de raad van toezicht

overeenkomstig deze statuten te voorzien.

15. TAKEN, INTERNE REGLEMENTEN EN BEVOEGDHEDE VAN DE RAAD

VAN TOEZICHT

15.1. De raad van toezicht is belast met het toezicht op de wijze waarop het bestuur van de

stichting het bestuur voert en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij oefent

alle taken en bevoegdheden uit die hem krachtens deze statuten en de wet zijn

opgedragen.

15.2. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter van de raad van toezicht.

indien van toepassing. overeenkomstig het in artikel 15.4 bedoelde interne reglement.

15.3. De raad van toezicht kan zich bij de uitoefening van zijn taak voor rekening van de

stichting door een of meer deskundigen doen bijstaan.

15.4. De raad van toezicht stelt een intern reglement vast, waarin onder meer de

besluitvorming, de vergaderfrequentie en de invulling van de commissies worden

geregeld.

16. REMUNERATIE

De leden van de raad van toezicht ontvangen een redelijke vergoeding voor de door hen

ten behoeve van de stichting verrichte werkzaamheden, rekening houdend met de aard

en het doel van de stichting. De raad van toezicht stelt de bezoldiging en de overige
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voorwaarden voor benoeming van de leden van de raad van toezicht vast.

17. GOEDKEURINGSRECHTEN RAAD VAN TOEZICHT

1 7.1. De raad van commissarissen heeft de goedkeuringsrechten waarin deze statuten

voorzien, onder meer in de artikelen 4.4, 5, 7.3, 17.2, 25.3 en 26.5.

1 7.2. De volgende bestuursbesluiten zijn aan de goedkeuring van de raad van toezicht

onderworpen:

(a) elk bestuursbesluit waarbij één of meer van de bestuursleden een tegenstrijdig

belang hebben als bedoeld in artikel 13.1;

(b) de aanwijzing, instructie, ontslag of vervanging van de Beheermaatschappij:

(c) het aangaan, wijzigen of beëindigen van de Beheersovereenkomst:

(d) de aanvaarding van enige bijdrage door enige (aspirant) nieuwe contribuant:

(e) de benoeming, het ontslag of de vervanging van de bank, de externe

accountant. de juridisch adviseur of de zakelijke dienstverlener van de

stichting;

(t) het vaststellen van de jaarlijkse begroting van de stichting;

(g) het bepalen van de strategie van de stichting, daaronder begrepen het

vaststellen of wijzigen van de Beleidslijnen;

(h) het wijzigen van de statuten;

(i) het aangaan van een juridische fusie of splitsing;

(j) het ontbinden van de stichting;

(k) het aanvragen van faillissement en het aanvragen van surséance van betaling:

en

(1) andere besluiten waarvan de raad van toezicht het bestuur schriftelijk heeft

medegedeeld dat deze besluiten aan de goedkeuring van de raad van toezicht

zijn onderworpen.

18. VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT: BIJEENROEPEN VAN

VERGADERINGEN

18.1. De raad van toezicht vergadert ten minste elke zes (6) maanden en voorts zo dikwij Is

als hetzij de voorzitter, hetzij ten minste twee andere leden van de raad van toezicht

zulks nodig achten of als bepaald in het in artikel 15.4 bedoelde interne reglement.

18.2. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijeengeroepen door de voorzitter

van de raad van toezicht of namens de voorzitter van de raad van toezicht.

Indien de voorzitter aan een verzoek van twee (2) andere leden van de raad van toezicht

om een vergadering bijeen te roepen geen gevolg geeft zodanig dat de vergadering

binnen vier weken plaatsvindt, zijn de leden van de raad van toezicht die om de

vergadering hebben verzocht bevoegd zelf tot bijeenroeping over te gaan.

18.3. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (waaronder begrepen alle vormen van
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geschreven tekstoverdracht, al dan niet via elektronische weg) waarbij de punten van

behandeling worden vermeld. De oproeping moet worden verzonden uiterlijk op de

veertiende dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan deze termijn

verkort worden tot drie dagen.

18.4. De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden in Nederland op een plaats

te bepalen door degene(n) die de vergadering bijeenroept (bijeenroepen) of namens wie

de vergadering wordt bijeengeroepen.

18.5. Indien een vergadering niet met inachtneming van de daarvoor geldende termijn is

bijeengeroepen, of enig punt van behandeling niet in de oproeping is vermeld of enig

ander voorschrift van dit artikel 1 8 niet wordt nageleefd. kan de vergadering geen

geldige besluiten nemen dan wel over dat punt van behandeling geen geldig besluit

nemen, tenzij alle leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of

vertegenwoordigd zijn en geen van de leden van de raad van toezicht zich tegen de

besluitvorming verzet en - indien niet de voltallige raad van toezicht bij de vergadering

aanwezig is - de niet ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht véôr de

vergadering schriftelijk hebben verklaard dat zij zich niet tegen de besluitvorming

verzetten. In het laatste geval is het bepaalde in de eerste volzin van artikel 21 .3

onverminderd van toepassing. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de verklaring is

voldaan indien de verklaring elektronisch is vastgelegd.

De leden van de raad van toezicht zullen zich tegen besluitvorming op deze wijze

verzetten, indien de besluiten niet met inachtneming van artikel 1 8.4 zouden worden

genomen en de leden van de raad van toezicht de besluiten als belangrijke besluiten

beschouwen.

19. VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT: HET BIJWONEN VAN

VERGADERINGEN

Een lid van de raad van toezicht kan zich telkens per vergadering door een mede lid van

de raad van toezicht door middel van een schriftelijke volmacht doen

vertegenwoordigen. Aan het vereiste van schrifteljkheid van de volmacht is voldaan

indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

De gevolmachtigde kan slechts rechtsgeldig een stem uitbrengen ten aanzien van in de

volmacht omschreven onderwerpen.

20. VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT: VOORZITTEN VAN

VERGADERINGEN EN NOTULEN

20.1. Vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter van de raad

van toezicht. Indien hij of zij niet in de vergadering aanwezig is wordt de vergadering

voorgezeten door een lid van de raad van toezicht, welke door de vergadering zelf is
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aangewezen.
-

20.2. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden door de persoon die

daartoe door de voorzitter van de vergadering is aangewezen.

De notulen worden door de raad van toezicht vastgesteld. Hiervan blijkt door de

ondertekening door de voorzitter en de notulist. Kopieën van alle vastgestelde notulen

worden toegezonden aan alle leden van de raad van toezicht.

21. VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT: BESLUITVORMING

RAAD VAN TOEZICHT

21 .1. De voorzitter van de vergadering bepaalt op welke wijze de stemming geschiedt. Ieder

aanwezig persoon kan verlangen dat de stemmingen schriftelijk geschieden.

21.2. Elk lid van de raad van toezicht heeft recht op het uitbrengen van één stem. Blanco

stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht, maar tellen wel mee voor het quorum

als bedoeld in artikel 21 .3.

2 1.3. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, kan de raad van toezicht slechts

rechtsgeldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de helft van de

leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien in een zodanige vergadering het vereiste aantal leden van de raad van toezicht

niet aanwezig of vertegenwoordigd is, dan kan een tweede vergadering worden

bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee weken en niet later dan één maand na

de eerste vergadering, in welke vergadering over de in de eerste vergadering

geagendeerde onderwerpen, waarover in die vergadering wegens het ontbreken van het

quorum niet kon worden besloten. ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde

leden van de raad van toezicht, rechtsgeldig kan worden besloten, mits zulks geschiedt

met ten minste de vereiste meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Bij de oproeping tot een tweede vergadering moet worden vermeld dat het besluit geldig

kan worden genomen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of

vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht, onder opgave van de reden daarvan.

21.4. Tenzij deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven, worden geldige besluiten

door de raad van toezicht genomen met volstrekte meerderheid (meer dan de helft) van

de geldig uitgebrachte stemmen.

21.5. De volgende besluiten van de raad van toezicht kunnen slechts worden genomen met

ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen:

(a) de benoeming of het ontslag van bestuursleden;

(b) de vaststelling van de eventuele vergoeding die aan bestuursleden moet

worden toegekend, indien van toepassing;

(c) de benoeming, het ontslag of de vervanging van de Beheermaatschappij. met

inbegrip van de aan de Beheermaatschappij verbonden personen die worden

Stibbe



(15)

geïdentificeerd in het intern reglement bedoeld in artikel 15.4 (haar

“sleutelpersonen”);

(d) het afsluiten, wijzigen of beëindigen van een Beheersovereenkomst met een

Beheermaatschappij:

(e) de benoeming, het ontslag of de vervanging van de bank, de externe

accountant, de juridisch adviseur of de zakelijke dienstverlener van de

stichting, met dien verstande dat de benoeming. het ontslag of de vervanging

van de bank ook onderworpen is aan de voorafgaande goedkeuring van KfW,

een publiekrechtelijke instelling opgericht naar het recht van de

Bondsrepubliek Duitsland, met adres Palmengartenstrasse 5-9, 60325

Frankfurt, Duitsland (de ‘Oprichter’).

(f) de erkenning van het jaarverslag en de jaarrekening die door het bestuur zijn

goedgekeurd; en

(g) de vaststelling van de jaarlijkse begroting van de stichting.

2 1.6. Besluiten omtrent het ontslag van een lid van de raad van toezicht kunnen slechts met

algemene (unanirniteit) stemmen worden genomen door alle aanwezige leden van de

raad van toezicht in functie (met uitzondering van de betrokkene).

21 .7. De volgende besluiten van de raad van toezicht kunnen slechts bij unanimiteit worden

genomen:

(a) het bepalen van de strategie van de stichting, daaronder begrepen het

vaststellen of wijzigen van de Beleidslijnen;

(b) de goedkeuring van elk bestuursbesluit met betrekking tot de wijziging van

deze statuten;

(c) de goedkeuring van een bestuursbesluit met betrekking tot het aangaan van

een juridische fusie of splitsing; en

(d) de goedkeuring van een bestuursbesluit met betrekking tot de ontbinding van

de stichting.

22. BESLUITEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT BUITEN VERGADERING

Alle besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering worden

genomen, mits alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid zijn gesteld hun

stem uit te brengen en allen schriftelijk (hetgeen ook elektronisch kan worden

vastgelegd) hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te

verzetten. Een besluit is genomen zodra de vereiste meerderheid van alle leden van de

raad van toezicht zich schriftelijk (hetgeen ook elektronisch kan worden vastgelegd)

voor het voorstel heeft verklaard. Van de buiten vergadering genomen besluiten wordt

door de voorzitter van de raad van toezicht een verslag opgemaakt, dat in de

eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht wordt vastgesteld en ten blijke
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daarvan wordt ondertekend door de voorzitter van de vergadering en degene die de

notulen van die vergadering opmaakt. Het aldus vastgestelde verslag wordt. tezamen

met alle in de eerste zin van dit artikel 22 bedoelde stukken, aan de notulen van de

vergadering gehecht.

De leden van de raad van toezicht zullen zich tegen het nemen van besluiten op deze

wijze verzetten, indien de besluiten niet in Nederland zouden worden genomen en de

leden van de raad van toezicht de besluiten als belangrijke besluiten beschouwen.

23. RAAD VAN TOEZICHT: TEGENSTRIJDIG BELANG

23.1. Elk lid van de raad van toezicht die een persoonlijk belang heeft dat mogelijk

tegenstrijdig is met het belang van de stichting, meldt dat onverwijld aan alle andere

leden van de raad van toezicht.

Een lid van de raad van toezicht zal niet deelnemen aan de beraadsiaging en

besluitvorming binnen de raad van toezicht over een onderwerp waarbij een direct of

indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. --

23.2. Indien alle leden van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld

in artikel 23.1, is de raad van toezicht niettemin bevoegd het besluit te nemen. De raad

van toezicht zal de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk

vastleggen.

24. VERGADERINGEN VAN CONTRIBUANTEN

24.1. Het bestuur zal jaarlijks een contribuantenvergadering organiseren, waarvoor alle

contribuanten zullen worden uitgenodigd. Tijdens deze contribuantenvergadering zal

het bestuur alle contribuanten informeren over de prestaties van de stichting en de

activiteiten van de stichting voor het volgende jaar, waaronder (maar niet beperkt tot):

(a) de ontwikkelingsimpact van de stichting;

(b) de naleving van relevante wet- en regelgeving;

(c) de ontwikkeling van de subfondsen;

(d) de strategie van de stichting, en

(e) de beoogde prioritaire landen voor de activiteiten van de stichting in het

volgende jaar.

24.2. In de jaarlijkse contribuantenvergadering neemt de contribuantenvergadering een

besluit over het aantal leden van de raad van toezicht, met inachtneming van het vereiste

van artikel 14.3.

24.3. Het bestuur heeft het recht een bijzondere contribuantenvergadering te beleggen ter

benoeming van een tussentijds lid van de raad van toezicht overeenkomstig artikel 14.8.

24.4. Het bestuur zal tevens de leden van de raad van toezicht en de Beheermaatschappij

uitnodigen voor de contribuantenvergaderingen.

25. BOEKJAAR, UITKERINGENREGISTER, FINANCIËLE
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VERANTWOORDING -

251. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

25.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles

betreffende de werkzaamheden daarvan, naar de eisen die voortvloeien uit deze

werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende

boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te

allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

25.3. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening op

bestaande uit een balans en een winst- en verliesrekening met toelichting. De

jaarrekening is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuursleden en alle leden van de raad

van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan

onder opgaaf van reden melding gemaakt.

25.4. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een door het bestuur aan te wijzen en door de

raad van toezicht goed te keuren externe accountant, die jaarlijks de boeken van de

stichting controleert.

De aangewezen externe accountant zal van zijn bevindingen schriftelijk verslag

uitbrengen aan het bestuur en de raad van toezicht.

25.5. De jaarrekening wordt binnen een maand na het verstrijken van de in artikel 25.3

bedoelde termijn door de raad van toezicht vastgesteld.

25.6. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest. zal aan

de raad van toezicht het voorstel worden gedaan decharge te verlenen aan de

bestuursleden en de leden van de raad van toezicht voor het door hen in het

desbetreffende boekjaar gevoerde beleid respectievelijk toezicht, voor zover

hieromtrent uit de jaarrekening blijkt of in de bestuursvergadering en de vergadering

van de raad van toezicht mededelingen zijn gedaan.

De raad van toezicht is bevoegd finale decharge te verlenen aan bestuursleden en aan

leden van de raad van toezicht.

25.7. Het bestuur is verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers in

overeenstemming met de in artikel 2:10 Burgerlijk Wetboek bepaalde termijn te

bewaren.

26. WIJZIGING VAN DE STATUTEN, FUSIE, SPLITSING EN ONTBINDING

26.1. Het bestuur is met inachtneming van het bepaalde in artikel 1 7.2 bevoegd de statuten

van de stichting te wijzigen, een juridische fusie of splitsing aan te gaan, of de stichting

te ontbinden.

1-let bestuur ontbindt de stichting op verzoek van de Oprichter (a) aan het einde van het

jaar tweeduizend achtendertig of (b) indien aan de stichting toebehorende gelden
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onrechtmatig zijn aangewend.
-

26.2. Wijziging van de statuten, juridische fusie en splitsing moet op straffe van nietigheid

bij notariële akte tot stand komen.

Tot het doen verlijden van een akte van statutenwijziging is iedere bestuurder bevoegd.

26.3. De bestuursleden zijn verplicht elke van belang zijnde wijziging aan het handelsregister

door te geven.

26.4. De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij het bestuur één of meer andere

vereffenaars benoemt.

26.5. In geval van ontbinding betaalt het bestuur aan de in de specifieke

bijdrageovereenkomsten genoemde partijen de bedragen die op grond van deze

specifieke bijdrageovereenkomst moeten worden betaald en stelt het, met goedkeuring

van de raad van toezicht en de Oprichter, de bestemming van het batig saldo na

vereffening van de stichting vast, zulks in overleg met de contribuanten.

Uitkering van het overschot dient zoveel mogelijk te geschieden ten behoeve van één

of meer rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen, die in hoofdzaak hetzelfde of een

aanverwant doel beogen.

26.6. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, indien en voor zover dit voor de

vereffening van haar zaken nodig is.

26.7. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zoveel mogelijk van kracht.

26.8. Na afloop van de vereffening zullen de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers

van de ontbonden stichting gedurende de door de wet voorgeschreven termijn blijven

berusten onder de daartoe door het bestuur te benoemen (rechts)persoon.

27. EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend

tweeëntwintig.

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

Slotverklaringen

(1) Ten slotte verklaarde de comparant dat het bestuur van de stichting bij oprichting uit

één (1) bestuurslid bestaat, te weten mevrouw Andrea Hagrnann, geboren te Wenen,

Oostenrijk, op drieëntwintig februari negentienhonderd vijfenzestig.

(2) De comparant verklaarde dat de raad van toezicht van de stichting bij oprichting uit één

(1) lid bestaat, te weten mevrouw Barbara Babette Stem von Kamienski. geboren te

Bonn, Duitsland, op één maart negentienhonderd drieënzestig.

Slotbepaling

Deze akte is heden verleden te Amsterdam.

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

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

Stibbe
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akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.

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

verschenen persoon en mij, notaris, om vijftien uur veertig minuten.

(Getekend): E.H.W. Spoelman, IJ.C. van Straten.

VOOR AFSCHRIFT

Stibbe
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DEED OF INCORPORATION ES/6012485/1 1979985

STICHTING CLEAN ENERGY AND 12-11-2021

ENERGY INCLUSION FOR AFRICA

(unofficial translation)

Today, the twelfth of November two thousand and twenty-one,

appeared before me, IJsbrand Cornelis van Straten, civil law notary in Amsterdam:

Eloïse Helga Willemijn Spoelman, care of Stibbe, Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam,

bom in Leeuwarden on the twenty-second of November nineteen hundred and ninety-six, acting

in this matter as holder of a written power of attomey of:

KfW, a public law institution organized and existing under the laws of the Federal Republic of

Germany, having its address at Palmengartenstrasse 5-9, 60325 Frankfurt, Germany

(the ‘Incorporator”).

Power of attorney

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

The appearing person, acting in such capacity, declared to incorporate a foundation (stichting),

which shall be governed by the following articles of association:

1. NAME AND SEAT

1 .1. The name of the foundation is: Stichting Clean Energy and Energy Inclusion for Africa.

1 .2. The foundation has its seat in Amsterdam.

2. OBJECTS

2.1. The object of the foundation is to finance development assistance and development

cooperation in Africa, especially by means of:

(a) providing financing and technical assistance to off-grid-energy projects in the

countries in Africa eligible to receive official development assistance (ODA)

as defined by the Development Assistance Committee of the Organisation for

Economie Co-operation and Development (the “OECD”) (as inciuded in the

list of the Developtment Assistance Committee (DAC List) of ODA

Recipients published by the OECD from time to time) (the “Target Region”)

by way of granting funding (including result-based financing and outcome

based financing), partial guarantees, investments or co-investments (including

by way of ban, equity, debentures, securities or any other obligations) in

cooperation with or by co-financing with crowd lending institutions domiciled

in Europe or with other suitable partners in case of result based financing

projects and programs (including professionals or entities that implement

result based financing programs in the Target Region and professionals and
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entities that verify results or outcomes in outcome based financing or result

based financing programs);

(b) acting as a vehicle for accepting and holding funds received from the (legal)

persons and/or entities that make funds available to the foundation, either

drawn or undrawn, based on an agreement entered into with the foundation

(the “contributors”) and to hold, manage and apply the assets of the

foundation in furtherance of the purpose of the foundation;

(c) utilization, management and deployment of the assets of the foundation for

making investments, divestments or grants and to satisfj all costs and

expenses arising from making, maintaining, monitoring and disposing of such

investments or grants; and

(d) entering into agreements, deeds and arrangements in connection with the

grants or the acquisition or disposition of investments and the affairs of the

foundation,

and to do all such things as are incidental or conducive to the attainment of the above

objects, all in the widest sense of the words.

3. BOARD

3 1. The foundation shail be managed by a board, consisting of either:

(a) (i) at least one () natura! person within the first year of incorporation of the

foundation, and at least three (3) natural persons thereafter and (ii) not more

than seven (7) natura! persons at any time; or

(b) the management company to which the day-to-day-management of the

foundation has been assigned in accordance with article 5 (the “Management

Company”).

Such person(s) may not be members of the supervisory council of the foundation.

The total number of board members shali be determined by the supervisory council.

subjectto and in accordance with this article 3.1.

3.2. The board shail be composed in such a manner that it is equipped with the specific

expertise required for the management of the foundation.

3.3. The supervisory council shal! appoint the board member(s) in consultation with the

contributors.

3.4. Board members can be suspended and dismissed (without cause) by the supervisory

council.

3.5. A board member shali retire and resign from its mandate:

(a) by its resignation;

(b) by death;

(c) by being declared bankrupt, petitioning for court protection from creditors or
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requesting debt restructuring in the meaning of the Dutch Bankruptcy Act or

an equivalent statutory scheme under foreign law that is applicable to the

board member concerned;

(d) by being placed under administration or otherwise losing the power to freely

dispose of its assets;

(e) by dismissal ordered by the court in such cases as provided for by law;

(f) by dismissal by the supervisory council;

(g) by itjoining the supervisory council;

(h) by dissolution of a board member that is a legal person, or by a legal merger

or demerger coming into effect to which the board member being a legal

person is a party; and

(i) in case the Management Company is the sole board member, termination of

the management agreement (however so called) between the foundation and

the Management Company in relation to the services referred to in article 5

(the “Management Services Agreement”).

3.6. In case the board is not complete in accordance with article 3.1 or one or more board

members are absent or prevented from acting, the board shall continue to be a competent

corporate body, and the management of the foundation shall be performed by the other

board members.

In case all board members are absent or prevented from acting, the supervisory council

shail be authorized to appoint a board member or a person (who may be a member of

the supervisory council) who is able and willing to be entrusted with the management

of the foundation temporarily, who will take all actions necessary to fl11 all vacancies in

the board in accordance with these articles of association. 1f such a person is a member

of the supervisory council, it shall not simultaneously perform both tasks and shall first

resign as a member of the supervisory council prior to temporarily manage the

foundation.

The term prevented from acting is taken to mean:

(a) suspension;

(b) illness;

(c) inaccessibility; or

(d) a (potential) conflict of interest within the meaning of article 13.1,

in the cases as meant in this article 3.6(b) and 3.6(c) without the possibility of contact

between the board member and the foundation during a period of five days, unless the

supervisory council has settled on a different period.

Any board member which is prevented from acting shall not be considered as part of

the board for determining the quorum referred to in the articles 11 .3 and 11 .7.
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4. DUTIES, INTERNAL RULES AND POWERS OF THE BOARD

4.1. The board is charged with the management of the foundation.

4.2. The board shall draw up policies to govern the activities of the foundation, including an

environmental and social risk management policy, the compliance policy, the

procurement policy and the treasury and asset management policy (the “Policies”).

4.3. The board shali elect a chairperson of the board from its midst.

4.4. The board shali adopt internal rules regulating, amongst other things, its decision

making process, the allocation of duties within the board, the frequency of its meetings

and the set-up of committees. The adoption of any such internal rules is subject to the

approval of the supervisory council.

4.5. The board shail be authorized to resolve to enter into any agreement concerning the

acquisition, disposal or encumbrance of registered property and to enter into any

agreement under which the foundation undertakes to provide surety or to commit itself

as joint and several debtor, to warrant performance by athird party orto provide security

for the debt of a third party.

5. DAY-TO-DAY MANAGEMENT

The board is charged with day-to-day management of the foundation which it may (if

the Management Company is not the sole member of the board) subject to supervision

by the board and under the responsibility of the board, assign to the Management

Company. For that purpose, the foundation shail enter into a Management Agreernent

with the Management Company. The final terms of the Management Agreernent shali

be subject to the approval of the supervisory council.

6. REMUNERATION

The supervisory council determines the remuneration and other terms of appointment

for the board members.

7. REPRESENTATION

7.1. The board shall represent the foundation, to the extent the law does not provide

otherwise.

7.2. 1f there is more than one board member, the authority to represent the foundation is also

vested in any two board members actingjointly.

7.3. The board may grant a board member and/or one or more third parties an incidental or

a continuous power of attomey to represent the foundation. The power of attorney and

its restrictions shail be laid down in writing and any such power of attorney shall be

subject to the approval of the supervisory council.

8. BOARD MEETINGS: CONVENING MEETINGS

8.1. The board shali meet as often as provided for in the internal rules referred to in article

4.4.
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8.2. Meetings of the board shali be convened by the chairperson of the board or on behalf of

the chairperson of the board.

1f the chairperson of the board does not act on a request of at least two other board

members to convene a meeting in such a way that the meeting takes place within four

weeks, the board members making the request shali be entitled to convene the meeting

themselves.

8.3. Convocations shall be made in writing (including all forms of transmission of written

text and by electronic means) stating the items to be discussed. The convocation shall

be sent on the seventh day prior to the day of the meeting to be held at the latest.

In case of urgency, such at the discretion of the chairperson of the board, this term may

be shortened to three days.

8.4. The meetings of the board are held in the Netherlands at a location to be determined by

the person(s) convening the meeting or on whose behalf the meeting is convened.

8.5. 1f a meeting is not convened with due observance of the applicable term. or any item to

be discussed is not stated in the convocation or any other requirement set out in this

article 8 is not observed, the meeting cannot adopt any valid resolution or on such item

to be discussed respectively, unless all board members are present or represented at the

meeting and none of the board members opposes the decision making and - 1f the

meeting is not attended by the full board - the board members not attending the meeting

have, prior to the meeting, declared in writing that they do not oppose the decision

making. In the latter case, the provisions of the first sentence of article II .3 apply

without prejudice. The requirement that the declaration be made in writing is satisfied

if the statement is recorded electronically.

The board members will object to adopting resolutions in this manner in case the

decisions would not be made with due observance of article 8.4 and the board members

consider the resolutions to be an important decision.

9. BOARD MEETINGS: ATTENIMNG MEETINGS

Board members may have themselves represented at a meeting by another board

member by way of a written power of attorney issued for that specific meeting. The

requirement that this power of attorney be made in writing shail be satisfied if the power

of attomey is recorded electronically.

The holder of such power of attorney is only authorized to vote with respect to the

subjects as listed in the power of attomey.

10. BOARD MEETINGS: PRESIDING OVER MEETINGS AND MINUTES

1 0.1. Meetings of the board shail be chaired by the chairperson of the board. In case of its

absence, the meeting shali be chaired by a board member designated by the meeting

itself.
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10.2. Minutes of the proceedings at each meeting shali be taken by the secretary or by another

person designated for that purpose by the ehairperson of the meeting.

The minutes shall be adopted by the board. This is evidenced by the signatures of the

chairperson of the meeting and the person taking the minutes. Copies of all adopted

minutes shali be sent to all board members and (for information purposes) all members

of the supervisory council.

11. BOARD MEETINGS: DECISION MAKING PROCESS OF THE BOARD

11.1. The chairperson of the meeting shali determine in which manner voting shali be

effected. Any board member present may require that the votes shall be cast by written

ballot.

11.2. Each board member shail be entitled to east one vote. Blank votes will be considered as

not having been east. but will count towards the quorum referred to in the articles 11 .3

and 11.7.

11.3. Insofar as these articles of association do not stipulate otherwise including in article

11 .7, the board can only pass valid resolutions in a meeting in which at least two thirds

of the board members are present or represented.

1f the required number of board members are not present or represented at such a

meeting, then a second meeting may be called to be held not sooner than two weeks and

not later than one month after the first meeting, in which meeting the resolution may be

validly adopted on the items placed on the agenda in the first meeting, which could hot

be decided on in said meeting because of the absence of quorum, irrespective of the

number of board members present or represented provided such is done by at least the

required majority of the present votes validly east.

The convocation calling a second meeting must indicate that the resolution may validly

be adopted irrespeetive of the number of board members present or represented at the

meeting, giving the reason therefore.

11.4. Unless these articles of association require a larger majority, valid resolutions shall be

adopted by the board by an absolute majority (more than half) of the present votes

validly east.

11.5. The following board resolutions can only be adopted with at least two thirds of the votes

validly east:

(a) the filing for bankruptcy and applying for moratorium of debts:

(b) the determination or amendment of the Policies

(e) the entry into any agreement concerning the aequisition, disposal or

encumbranee of registered property;

(d) the entry into any agreement under which the foundation eommits itself as a

debtor or undertakes to provide surety or to commit itself as joint and several
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debtor, to warrant performance by a third party or to provide security for the

debt of a third party;

(e) the determination of the annual budget of the foundation; and

(f) the acceptance of any contributions by any (aspiring) new contributor.

11 .6. The board resolutions referred to in artiele 17.2 shali be subject to the approval of the

supervisory council.

11 .7. A resolution to amend the articles of association, to conclude a legal merger or demerger

or to dissolve the foundation is adopted with a majority of at least two thirds of the votes

validly east in a meeting in which all board members are present or represented.

1f not all board members are present or represented at such a meeting, then a second

meeting may be called to be held not sooner than three weeks and not later than three

months after the first meeting, in which meeting the resolution may be validly adopted

irrespective of the number of board members present or represented provided such is

done by at least two thirds of the present votes validly east.

The convocation calling a second meeting must indicate that the resolution may validly

be adopted irrespective of the number of board members present or represented at the

meeting, giving the reason therefore.

12. BOARI RESOLUTIONS OUTSifiE OF A MEETING

All resolutions of the board may also be taken outside of a meeting, provided all board

members are given the opportunity to east their vote and all have declared in writing

(which may also be recorded electronically) not to oppose such manner of decision

making. A resolution is taken as soon as the required majority of all board members

have declared to be in favor of the proposal in writing (which may also be recorded

electronically). The chairperson of the board shail have a report of the resolutions taken

outside of a meeting drawn up which will be adopted in the next following meeting of

the board and in evidence thereof will be signed by the chairperson of the meeting and

the person taking the minutes of said meeting. The report thus adopted shall be attached

to the minutes of the meeting, together with all documents referred to in the first

sentence of this artiele 12.

The board members will object to adopting resolutions in this manner in case the

decisions would not be made in the Netherlands and the board members consider the

resolutions to be an important decision.

13. BOARD: CONFLICTS OF INTEREST

13.1. Each board member who has a personal interest that may conflict with the interest of

the foundation, shall forthwith inform all other board members thereof.

A board member shall not participate in the deliberations and the decision making

process of the board with respect to a subject for such board member has a direct or
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indirect personal interest that may conflict with the interest of the foundation.

13.2. 1f all members have a conflict of interest as referred to in article 13.1, the supervisory

council shall be authorized to resolve on the relevant subject.

14. SUPERVISORY COUNCIL

14.1. The foundation shall have a supervisory council.

14.2. The board shail provide the supervisory council timely with all information required for

the exercise of its tasks and duties. The supervisory council is entitled to inspect all of

the foundation’s books and records.

The board shall provide the members of the supervisory council with all other

information concerning the foundation as requested by any of them.

14.3. The supervisory council shail consist of(i) at least one (1) natural person within the first

year of incorporation of the foundation, and at least three (3) natural persons thereafter

and (ii) not more than seven (7) natural persons at any time. Such individuals may not

be board members of the foundation.

The total number of members of the supervisory council shali be determined by the

meeting of contributors, subject to and in accordance with this article 14.3.

14.4. Only individuals that comply with the following quality requirements and who confirm

that they have sufficient time available to serve as a member of the supervisory council,

can be appointed as member of the supervisory council of the foundation:

(a) Leadership Experience. A member should have relevant leadership

experience, including at least five years of relevant management experience

in a private or public corporation or financial institution, as well as proven

experience with strategy, risk management and oversight.

(b) Relevant Sector Experience. A member must have gained such leadership

experience in sectors directly relevant to the foundation’s activities, or in

professional disciplines pertinent to the foundation. This could include

experience in one or more of the following:

(i) Power Sector - The member has experience in the power sector in

Europe, the United States of America or Africa.

(ii) Finance - The member has a background in finance, including an

understanding of accounting and financial reporting processes and

complex financial transactions.

(iii) Digital, Technology and Innovation - The member has experience

with eCommerce, digital marketing, cybersecurity, information

technology or digital transformation, or relevant digital innovations

including crowd lending or remote monitoring.

(iv) International Experience - International experience (such as living
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and working outside of the European Union, preferably in Sub

Saharan Africa) will be considered a significant positive

characteristic in a membe?s profile. Understanding of the language

and culture of countries in the Target Region of the foundation is

also important.

(v) Corporate Governance - The member should have sufficient

applicable experience to understand fully the legal and other

responsibilities of a member of a supervisory council of a Dutch

foundation or a similar position.

(vi) Diversity - The supervisory council and the contributors noininating

members of the supervisory council should seek to create a

supervisory council comprised of members with diverse

perspectives, skills and experiences when considering candidates.

(vii) Personal - The member should be of the highest moral and ethical

character. The member must exhibit independence, objectivity and

be capable of serving the interest of the foundation. The member

should have the personal qualities to be able to make a substantial

active contribution to the supervisory council. These qualities

inciude intelligence, self-assuredness, interpersonal ski 1 Is,

independence, courage. coinmunication skills and commitment.

(viii) Availability - The member must be willing to commit, as well as

have, sufficient time available to discharge the duties of supervisory

council membership. Generally, therefore, the member should not

have more than three other similar positions.

145. The members of the supervisory council shall be appointed by the supervisory council

upon a nomination by the contributors taking into account the quality requirements as

referred to in article 14.4. The contributors have the following nomination rights:

(a) each contributor who makes at least ten million euros (EUR 10,000.000). but

Iess than twenty million euros (EUR 20,000,000). available has the right to

nominate one (1) member of the supervisory council;

(b) each contributor who makes at least twenty million euros (EUR 20,000,000),

but less than thirty million euros (EUR 30,000,000), available bas the right to

nominate two (2) members of the supervisory council; and

(c) each contributor who makes at least thirty million euros (EUR 30.000,000)

available is entitled to nominate three (3) members of the supervisory council.

In case the number of nomination rights of the contributors in accordance with this

article 14.5 exceeds the nuinber of vacant seats in the supervisory council. the
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supervisory council will draw up a rotation schedule, from which it appears which

contributor is entitled to nominate a member of the supervisory council once a vacancy

arises.

The supervisory council cao refuse to appoint candidates if it deems that the proposed

candidate does not comply with the quality requirements as referred to in article 14.4 or

the supervisory council otherwise does not deem the candidate adequate. such as due to

lack of experience, personal conflict(s) of interest or reputational risks relating to such

candidate.

14.6. A member of the supervisory council shali retire and resign from its mandate:

(a) by its resignation;

(b) by death;

(c) by being declared bankrupt, petitioning for court protection from creditors or

requesting debt restructuring in the meaning of the Dutch Bankruptcy Act or

an equivalent statutory scheme under foreign law that is applicable to the

member of the supervisory council concerned;

(d) by being placed under administration or otherwise losing the power to freely

dispose of its assets;

(e) by dismissal ordered by the court in such cases as provided for by law; and

(f) by becoming a board member; and

(g) by dismissal by a resolution adopted by the supervisory council.

14.7. In case the supervisory council is not complete in accordance with article 14.3 or in case

one or more members of the supervisory council are absent or prevented from acting,

the supervisory council shali continue to be a competent corporate body, and its duties

shail be performed by the other members of the supervisory council.

The term prevented from acting is taken to mean:

(a) suspension;

(b) illness;

(c) inaccessibility; or

(d) a (potential) conflict of interest within the meaning of article 23.1,

in the cases as meant in this article 14.7(b) and 14.7(c) without the possibility of contact

between the member of the supervisory council and the foundation during a period of

five days, unless the supervisory council has settled on a different period.

Any member of the supervisory council which is prevented from acting shall not be

considered as part of the supervisory council for deterrnining the quorum referred to in

article 21.3.

14.8. In case all members of the supervisory council are absent or prevented from acting, the

board shail be authorized to organize a meeting of contributors to appoint an interim
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member of the supervisory council, who will take all actions necessary to fl11 all

vacancies in the supervisory council in accordance with these articles of association.

In case all board members and all members of the supervisory council are absent or

prevented from acting, the Management Company and each of the contributors is

authorized to organize a meeting of contributors. Such meeting of contributors may

appoint an interim member of the supervisory council, who will take all actions

necessary to fl11 all vacancies in the board and the supervisory council in accordance

with these articles of association.

15. DUTIES, INTERNAL RULES AND POWERS OF THE SUPERVISORY

COUNCIL

15.1. The supervisory council is entrusted with the supervision of the conduct of management

by the foundations board and on the general course of affairs of the foundation. It shali

exercise all duties and authorities assigned to it pursuant to these articles of association

and the law.

15.2. The supervisory council shall appoint a chairperson of the supervisory council from its

midst, ifapplicable in accordance with the internal rules referred to in article 15.4.

15.3. The supervisory council may have itselfassisted in the exercise of its duties by one or

more experts for the account of the foundation.

15.4. The supervisory council shall adopt internal rules regulating, amongst other things, it

decision-making process, the frequency of meetings and the set-up of committees.

16. REMUNERATION

Members of the supervisory council shail receive a reasonable remuneration for the

work they perform for the foundation, taking into account the nature and purpose of the

foundation. The supervisory council determines the remuneration and other terms of

appointment for the members of the supervisory council.

17. SUPERVISORY COUNCIL APPROVAL RIGHTS

17.1. The supervisory council has the approval rights provided for in these articles of

association, including in the articles 4.4, 5, 7.3, 17.2, 25.3 and 26.5.

17.2. The following board resolutions shall be subject to the approval of the supervisory

council:

(a) any board resolution whereby one or more of the board members do have a

conflict of interest as referred to in article 13.1;

(b) the designation, instruction, removal or replacement of the Management

Company;

(c) the entry into, variation or termination of the Management Agreement;

(d) the acceptance of any contributions by any (aspiring) new contributor;

(e) the appointment, removal or replacement of the bank, external auditor, legal
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counsel or corporate services provider of the foundation;

(t) the determination of the annual budget of the foundation;

(g) the determination of the strategy of the foundation, inciuding the

determination or amendment of the Policies;

(h) the amendment of the articles of association;

(i) the entering into a legal merger or demerger;

(j) the dissolution of the foundation;

(k) the fihing for bankruptcy and applying for moratorium of debts; and

(1) other resolutions of which the supervisory council has notified the board in

writing that such resolutions are subject to the approval of the supervisory

council.

18. SUPERVISORY COUNCIL MEETINGS: CONVENING MEETINGS

1 8.1. The supervisory council shall meet at least every six (6) months and furthermore as

often as either the chairperson or at least two other members of the supervisory council

deem necessary or as provided for in the internal rules referred to in article 15.4.

18.2. Meetings of the supervisory council shall be convened by the chairperson of the

supervisory council or on behalf of the chairperson of the supervisory council.

1f the chairperson does not act on a request of at least two other members of the

supervisory council to convene a meeting in such a way that the meeting takes place

within four weeks, the members of the supervisory council making the request shall be

entitled to convene the meeting themselves.

18.3. Convocations shail be made in writing (including all forms of transmission of written

text and by electronic means) stating the items to be discussed. The convocation shall

be sent ultimately on the fourteenth day prior to the day of the meeting to be held at the

latest.

In case of urgency, such at the discretion of the chairperson, this term may be shortened

to three days.

18.4. The meetings of the supervisory council are held in the Netherlands at a location to be

determined by the person(s) convening the meeting or on whose behalf the meeting is

convened.

18.5. 1f a meeting is not convened with due observance of the applicable term, or any item to

be discussed is not stated in the convocation or any other requirement set out in this

article 18 is not observed, the meeting cannot adopt any valid resolution or on such item

to be discussed respectively, unless all members of the supervisory council are present

or represented at the meeting and none of the members of the supervisory council

opposes the decision making and — if the meeting is not attended by the full supervisory

council —the members of the supervisory council not attending the meeting have, prior
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to the meeting, declared in writing that they do not oppose the decision making. In the

latter case, the provisions of the first sentence of article 21.3 apply without prejudice.

The requirement that the declaration be made in writing is satisfied if the statement is

recorded electronically.

The members of the supervisory council will object to adopting resolutions in this

manner in case the decisions would not be made with due observance of article 18.4 and

the members of the supervisory council consider the resolutions to be an important

decision.

19. SUPERVISORY COUNCIL MEETINGS: ATTENDING MEETINGS

Members of the supervisory council may have themselves represented at a meeting by

another member of the supervisory council by way of a written power of attorney issued

for that specific meeting. The requirement that this power of attorney be made in writing

shall be satisfied if the power of attorney is recorded electronically.

The holder of such power of attorney is only authorized to vote with respect to the

subjects as listed in the power of attorney.

20. SUPERVISORY COUNCIL MEETINGS: PRESIDING OVER MEETINGS AND

MINUTES

20.1. Meetings of the supervisory council shail be chaired by the chairperson of the

supervisory council. In case of its absence, the meeting shall be chaired by a member of

the supervisory council designated by the meeting itself.

20.2. Minutes of the proceedings at each meeting shali be taken by the person designated for

that purpose by the chairperson of the meeting.

The minutes shail be adopted by the supervisory council. This is evidenced by the

signatures of the chairperson and the person taking the minutes. Copies of all adopted

minutes shall be sent to all members of the supervisory council.

21. SUPERVISORY COUNCIL MEETINGS: DECISION MAKING PROCESS OF

THE SUPERVISORY COUNCIL

21.1. The chairperson shall determine in which manner voting shali be effected. Any person

present may require that the votes shail be cast by written ballot.

21.2. Each member of the supervisory council shall be entitled to cast one vote. Blank votes

will be considered as not having been cast, but will count towards the quorum referred

to in article 21.3.

21 .3. Insofar as these articles of association do not stipulate otherwise, the supervisory council

can oniy pass valid resolutions in a meeting in which at least half of members of the

supervisory council are present or represented.

1f the required number of members of the supervisory council are not present or

represented at such a meeting, then a second meeting may be called to be held not sooner
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than two weeks and not later than one month after the first meeting, in which meeting

the resolution may be validly adopted on the items placed on the agenda in the first

meeting, which could not be decided on in said meeting because of the absence of

quorum, irrespective of the number of members of the supervisory council present or

represented provided such is done by at least the required majority of the votes validly

cast.

The convocation calling a second meeting must indicate that the resolution may validly

be adopted irrespective of the number of members of the supervisory council present or

represented at the meeting, giving the reason therefore.

2 1.4. Unless these articles of association require a larger majority. valid resolutions shall be

adopted by the supervisory council by an absolute majority (more than half) of the votes

validly cast.

2 1.5. The following resolutions of the supervisory council can only be adopted with at least

two thirds of the votes validly cast:

(a) the appointment or dismissal of board members;

(b) the determination of the remuneration to be granted to board members, ifany;

(c) the appointment, removal or replacement of the Management Company,

inciuding such persons associated with the Managemnt Company identified

in the internal rules referred to in article 15.4 (its ‘key persons”):

(d) the conclusion, amendment or term ination of a Management Agreement with

a Management Company;

(e) the appointment, removal or replacement of the bank, external auditor, legal

counsel or corporate services provider of the foundation, provided that the

appointment, removal or replacement of the bank is also subject to the prior

approval of KfW, a public law institution organized and existing under the

laws of the Federal Republic of Germany, having its address at

Palmengartenstrasse 5-9, 60325 Frankfurt, Germany (the “Incorporator’)

(f) the acknowledgement of the annual report and the financial statements that

have been approved by the board; and

(g) the determination of the annual budget of the foundation.

21.6. Resolutions concerning the dismissal of a member of the supervisory council can only

be adopted unanimously by all present members of the supervisory council in position

(excluding the individual concerned).

21.7. The following resolutions of the supervisory council can only be adopted by unanimous

decision:

(a) the determination of the strategy of the foundation, inciuding the

determination or amendment of the Policies;
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(b) the approval of any board resolution relating to the amendment of these

articles of association;

(c) the approval of any board resolution relating to the entering into a legal merger

or demerger; and

(d) the approval of any board resolution relating to the dissolution of the

foundation.

22. RESOLUTIONS OF THE SUPERVISORY COUNCIL OUTSIDE OF A

MEETING

All resolutions of the supervisory council may also be taken outside of a meeting,

provided all members of the supervisory council are given the opportunity to cast their

vote and all have declared in writing (which may also be recorded electronically) not to

oppose such manner of decision-making. A resolution is taken as soon as the required

majority of all members of the supervisory council have declared to be in favor of the

proposal in writing (which may also be recorded electronically). The chairperson of the

supervisory council shall have a report of the resolutions taken outside of a meeting

drawn up which will be adopted in the next following meeting of the supervisory council

and in evidence thereof will be signed by the chairperson of the meeting and the person

taking the minutes of said meeting. The report thus adopted shall be attached to the

minutes of the meeting, together with all documents referred to in the first sentence of

this article 22.

The members of the supervisory council will object to adopting resolutions in this

manner in case the decisions would not be made in the Netherlands and the members of

the supervisory council consider the resolutions to be an important decision.

23. SUPERVISORY COUNCIL: CONFLICTS OF INTEREST

23.1. Each member of the supervisory council who has a personal interest that may conflict

with the interest of the foundation, shall forthwith inform the other members of the

supervisory council thereof.

A member of the supervisory council shall not participate in the deliberations and the

decision making process of the supervisory council with respect to a subject for which

such member has a direct or indirect personal interest that may conflict wjth the interest

of the foundation.

23.2. 1f all members have a conflict of interest as referred to in article 23.1, the supervisory

council shall nevertheless be authorized to adopt the resolution. The supervisory council

shall document all considerations on which the adoption of such resolution is based.

24. CONTRIBUTOR MEET1IGS

24.1. Annually, the board will organize a contributor meeting, to which all contributors will

be invited. During this contributor meeting, the board will inform all contributors on the
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performance of the foundation and the activities of the foundation for the following

year, including (but not limited to):

(a) the development impact of the foundation;

(b) compliance with relevant laws and regulations;

(c) development of the sub-funds;

(d) the strategy of the foundation; and

(e) the envisaged priority countries for the foundation’s activities in the following

year.

24.2. In the annual contributor meeting, the contributor meeting will decide on the number of

members of the supervisory council, taking into account the requirement of article 14.3.

24.3. The board has the right to organize a special contributor meeting to appoint an interim

member of the supervisory council in accordance with article 14.8.

24.4. The board will also invite the members of the supervisory council and the Management

Company to contributor meetings.

25. FINANCIAL YEAR, IMSTRIBUTION REGISTER, FINANCIAL AUDIT

25.1. The financial year of the foundation shall be the calendar year.

25.2. The board shall maintain records of the capital position of the foundation and of

anything regarding its activities, in accordance with the requirements arising from such

activities, and to keep the relevant books, records and any other data carriers in such a

manner that the rights and obligations of the foundation can be assessed at any time.

25.3. Within six months following the close of each financial year, the board shali prepare a

balance sheet and an income and expenditure account plus explanatory notes in writing

(the “annual accounts”). The annual accounts are subject to the approval of the

supervisory council.

The annual accounts shall be signed by all board members and by all members of the

supervisory council. 1f the signature of one or more of them is lacking, this shali be

stated specif’ing the reason therefor.

25.4. The annual accounts shall be audited by an external auditor to be designated by the

board and to be approved by the supervisory council, who will inspect the books of the

foundation, annually.

The designated external auditor shall inform the board and the supervisory council on

its findings in writing.

25.5. The annual accounts shall be adopted by the supervisory council within one month after

the period referred to in article 25.3 has lapsed.

25.6. After the proposal to adopt the annual accounts has been dealt with, the proposal will

be made to the supervisory council to discharge the board members in respect of their

conduct of management and to the members of the supervisory council for their
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supervision during the relevant financial year, as appears from the annual accounts and

all that has been said in relation thereto in the board meeting and the meeting of the

supervisory council.

The supervisory council is authorized to discharge board members and members of the

supervisory council.

25.7. The board shail keep the books, records and other data carriers with due observance of

the period referred to in section 2:10 of the Dutch Civil Code.

26. AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION, MERGER,

DEMERGER AND DISSOLUTION

26.1. The board is authorized to amend the articles of association of the foundation, to enter

into a legal merger or demerger, or to dissolve the foundation with due observance of

the provisions of article 17.2.

The board shall dissolve the foundation at the request of the Incorporator (a) at the end

of the year two thousand and thirty-eight or (b) if funds belonging to the foundation

have been misappropriated.

26.2. An amendment of the articles of association, a legal merger or a demerger shail be

effected by the execution of a notarial deed under penalty of nullity.

Each board member is authorized to have the deed of amendment of the articles of

association executed.

26.3. The board members shall file each relevant change in the trade register.

26.4. Liquidation shall be effected by the board, unless the board appoints one or more other

liquidators.

26.5. In the event of dissolution, the board shall pay to the parties specified in the specific

contribution agreements the amounts that have to be paid under this specific

contribution agreement and, with the approval of the supervisory council and the

Incorporator, determine the allocation of the surplus after the liquidation of the

foundation, such in consultation with the contributors.

The allocation of the surplus shall be made as much as possible to one or more legal

persons that essentially have the same or related objects.

26.6. The foundation shall continue to exist after its dissolution, if and to the extent necessary

for the liquidation of its affairs.

26.7. During the liquidation, these articles of association shall remain effective to the extent

possible.

26.8. After the liquidation has been completed, the books, records and other data carriers of

the dissolved foundation shall remain in the possession of a person to be appointed by

the board for that purpose for the period of time provided by law.
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27. FIRST FINANCIAL YEAR

The first financial year of the foundation shal! end on the thirty-first of December two

thousand and twenty-two.

This article, together with its heading, shali expire after the first financial year.

Final statements

(1) The appearing person declared that the initial board of the foundation shail consist of

one (1) board member, being Andrea Hagmann, bom in Vienna, Austria on the twenty

third of February nineteen hundred and sixty-five.

(2) The appearing person declared that the initial supervisory council of the foundation shali

consist of one (1) member, being Barbara Babette Stem von Kamienski, bom in Bonn,

Germany, on the first of March nineteen hundred and sixty-three.

Final clause

This deed was executed in Amsterdam today.

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 three hours forty minutes post meridiern.




