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Eerste blad 

Heden, de tweede juni tweeduizend twintig verscheen voor 

mij, Mr. Taruna Anjani Badal, Notaris in Suriname, 

residerende- te Paramaribo, in tegenwoordigheid der na te 

noemen, aan mij bekende getuigen: 

de heer Rudolf Theod0or Elias, volgens zijn verklaring 

Managing Director, geboren op 

negentienhonderd zestig in Nederland, 

distrikt Wanica, Matipassi nurnmer 

elf februari 

wonende in het 

24, houder van 

Identiteitskaart nummer ZX 058803 M, uitgegeven de dato 

negentien j uni tweeduizend negentien, bezi tter van de 

Surinaamse Nationaliteit, 

ten deze handelende in zijn hoedanigheid van Algemeen 

Direkteur van de naamloze vennootschap "Staatsolie 

Maatschappij Suriname N.V.", gevestigd te Paramaribo 

ingeschreven bij Kamer van Koophandel de dato dertien 

april negentienhonderd een en tach-tig onder dossier 

nummer 15741 en als zodanig voornoemde naamloze 

venno0tschap zo in als buiten rechte 

ver-tegenwoord-igende; 

dat met verwijzing naar een verklaring getekend de 

dato zestien april tweeduizend en twintig door de 

vertegenwoordiger .Yan de Aandeelhouder van de voornoemde 

naamloze venn0otscha-p goedkeuring is verleend om na te 

melden artikelen van de voornoemde naamloze vennootschap 
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te wijzigen, toe te voegen dan wel te laten vervallen, 

te weten: te wijzigen de artikelen 2, 3 lid 1, 7 lid 1, 

toe te voegen 9 lid 6, te wijzigen 12 lid lb, 14 lid 

1,te laten vervallen 14 lid 2, te wijzigen 14 lid 5, toe 

te voegen artikel 14 lid 8, te wijzigen 15 sub g, 18 lid 

4 en 24 lid 1 en 2. 

De comparant is aan mij, notaris, bekend do_or middel van 

voornoemd identificatiebewijs. 

dat de voornoemde naamloze vennootschap is 

opgericht de date dertien decernber negentienhonderd 

tachtig, ten overstaan van de alhier geresideerd 

hebbende notaris, Rudolf Srimansing Hira Sing, op het 

ontwerp waarvan de President van de Republiek Suriname 

bij Resolutie van twintig april negen-tienhonderd zeven 

en negentig, nummer 661/97 had verklaard, dat hem van 

bezwaren als bedoeld bij artikel 38 (acht en dertig) van 

het Wetboek van Koophandel niet was gebleken; 

dat de statuten van de voormelde oprichtingsakte 

werden gepubliceerd in het Advertentieblad van de 

Republiek Suriname van drie maart negentienhonderd een 

en tachtig nummer 18 

dat de statuten v,an deze vennootschap bij akte van 

wijziging (A.R.S. tien augustus negentienhonderd drie en 

negentig), bij akte van wij ziging (A. R. S. zeven en 






































































































