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Bij beschikking van deze rechtbank van 15 februari 2021 is aan:
de naamloze vennootschap
STEINUOFF INTERNATIONAL HOLDINGS N.V.,
statutair gevestigd te Amsterdam,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63570173,
vestigingsadres: Building B2, Vineyard Office Park, Cnr Adam Tas & Devon VaIley Road,
Stellenbosch 7600, Zuid-Afrika,
hierna te noemen: S11-[NV,
voorlopige surséance van betaling verleend, met benoeming van mr. F. Verhoeven tot be
windvoerder. Bij beschikking van 18 februari 2021 is mr. C.R. Zijderveld tot tweede be
windvoerder benoemd.
Bij beschikking van deze rechtbank van 28 mei 2021 is een commissie van vertegenwoordi
ging (hierna: de commissie) benoemd conform de door bewindvoerders voorgestelde sa
menstelling als bedoeld in de herziene bijlage 5 bij het verzoekschrift. Bij beschikking van 8
juni 2021 is de heer Oscar McLaren benoemd tot vijftiende lid van de commissie.
Bewindvoerders hebben bij verzoekschrift van 25 juni 202 1 verzocht mevrouw C.M. Reij
nen te ontslaan als lid van de commissie en gelijktijdig de heer G.M. Warringa te benoemen
tot lid van de commissie.
Uit het verzoekschrift blijkt voorts het volgende.f.,
Mr. F. Peters heeft in een brief aan bewindvoerdës van 17juni 2021 te kennen gegeven dat
mevrouw Reijnen, lid nummer 6 van de commissie, zich wil laten vervangen door de heer
Warringa. Mevrouw Reijnen heeft bewindvoerders te kennen gegeven in te stemmen met
haar ontslag en vervanging als commissielid. De heer Warringa heeft bewindvoerders te
kennen gegeven bereid te zijn zitting te nemen in de commissie. Zowel mevrouw Reijnen
als de heer Warringa zijn personen die door PIC zijn voorgedragen. Bewindvoerders hebben
geen bezwaar tegen het ontslag van mevrouw Reijnen en de gelijktijdige benoeming van de
heer Warringa. Bewindvoerders zien dan ook geen noodzaak om door de rechtbank gehoord
te worden op onderhavig verzoek.
Onderhavig verzoek is afgestemd met de heer Jongepier, voorzitter van de commissie, en de
beer Schuijling, vice-voorzitter van de commissie. Zij hebben het voornemen van
bewindvoerders om onderhavig verzoek te doen gedeeld met de voltallige commissie.
De rechtbank heeft partijen die zich als belanghebbende gemeld hebben bij de behandeling
van het verzoek tot benoeming van de commissie geïnformeerd over het verzoekschrift.
De rechtbank acht termen aanwezig om overeenkomstig het verzoek van bewindvoerders te
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beslissen. Niet is gebleken van bezwaren tegen de voorgestelde benoeming.

Beslissing
De rechtbank:
ontslaat met ingang van de dag van deze beschikking mevrouw C.M. Reijnen als lid van
de commissie;
benoemt met ingang van de dag van deze beschikking tot lid van de commissie:
de heer G.M. Warringa.
Aldus gegeven door mr. N.C.H. Blankevoort, voorzitter, mr. A.E. de Vos en mr. M.L.S.
Kalff, rechters en in aanwezigheid van F.T.M. Bruning, griffier, in het openbaar uitgespro
6juli 2021.
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