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Rechtspersoon
RSIN 003371608
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
Statutaire naam IEX Group N.V.
Statutaire zetel Amsterdam
Datum akte van oprichting 25-06-1975
Datum akte laatste 
statutenwijziging

30-12-2019

Maatschappelijk kapitaal EUR 1.800.000,00
Geplaatst kapitaal EUR 366.111,30
Gestort kapitaal EUR 366.111,30
Er zijn verschillende soorten 
aandelen

Raadpleeg opgave

Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2018 is gedeponeerd op 25-06-2019.

Onderneming
Handelsnaam IEX Group N.V.
Startdatum onderneming 25-06-1975
Activiteiten SBI-code: 70102 - Holdings (geen financiële)
Werkzame personen 0

Vestiging
Vestigingsnummer 000003674665
Handelsnaam IEX Group N.V.
Bezoekadres Entrada 400, 1114AA Amsterdam-Duivendrecht
Telefoonnummer 0204352170
Faxnummer 0204352171
Internetadres www.iexgroup.nl
E-mailadres info@iexgroup.nl
Datum vestiging 25-06-1975
Activiteiten SBI-code: 70102 - Holdings (geen financiële)

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in het 
Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie hierover 
vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat 
de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft.
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A. het deelnemen in, het financieren van, het voeren van de directie- of het 
commissariaat over of de administratie van andere ondernemingen en het verlenen 
van diensten en het verstrekken van adviezen aan andere ondernemingen, als- 
mede het lenen en uitlenen van gelden aan natuurlijke en/of rechtspersonen en 
het verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden voor ei- 
gen verplichtingen en/of voor verplichtingen voor dochtermaatschappijen; b.het 
verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële 
eigendom, daaronder mede begrepen al dan niet gepatenteerde know-how, alsmede 
van onroerende goederen; c.het verwerven en (door)leasen van bedrijfsmiddelen, en

Werkzame personen 0

Uitvoerende bestuurders
Naam van Sommeren, Petrus Theodorus Bernardus Maria
Geboortedatum 24-05-1965
Datum in functie 31-12-2015 (datum registratie: 08-03-2016)
Titel CEO
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Naam Termeer, Mark
Geboortedatum 26-12-1967
Datum in functie 01-10-2020 (datum registratie: 21-10-2020)
Titel Managing Director
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Niet uitvoerende 
bestuurders
Naam de Vries, Peter-Paul Ferdinand
Geboortedatum 13-05-1967
Datum in functie 13-03-2014 (datum registratie: 01-05-2014)
Titel Voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Aanvang (huidige) 
bevoegdheid

31-12-2015

Naam Veldhuijzen van Zanten, Hans Poul Theodoor
Geboortedatum 16-07-1969
Datum in functie 31-12-2015 (datum registratie: 10-03-2016)
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
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Naam Hettinga, Gerben Pieter
Geboortedatum 01-07-1977
Datum in functie 31-12-2015 (datum registratie: 06-04-2016)
Titel Niet uitvoerende bestuurder
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Uittreksel is vervaardigd op 23-10-2020 om 08.50 uur.
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