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UNOFFICIAL TRANSLATION
PROPOSED AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION (PART IV) OF
STELLANTIS N.V.
(Current name: Fiat Chrysler Automobiles N.V.)
Amendments after the Capital Reduction Time
It is proposed to the extraordinary general meeting of Fiat Chrysler Automobiles N.V. (the '' Company'') to be held on January 4, 2021 (the "EGM") to
resolve upon the following four amendments to the Company's articles of association in connection with the proposed cross-border merger between
Peugeot S.A. as disappearing entity and the Company as surviving entity (the '' Merger''):
•

The first proposed amendment entails an increase of the authorised share capital of the Company to allow for sufficient headroom for the allotment of
common shares in the capital of the Company in connection with the Merger, with effect from the implementation of the Merger.

•

The second amendment is proposed to implement the revised governance of the Company with effect from the Governance Effective Time, being
01:00 a.m. CET on the first day after the day on which the Merger becomes effective.

•

The third proposed amendment relates to an increase of the nominal value of the Company's co mmon shares (the ''Third Amendment'').

•

The fourth proposed amendment entails the decrease of the nominal value of the Company's common shares to the original amount included in the
articles of association prior to implementation of the Third Amendment (th e "Fourth Amendment").

Further information on the Merger and on the proposed amendments to the articles of association of the Company is included in the shareholders' circular
for the EGM (the ''Shareholders' Circular''). The Shareholders' Circular is available on the Company's website (www.fcagroup.com). Shareholders are
advised to read the Shareholders' Circular to further inform themselves.
This document only contains the proposed Fourth Amendment of the Company's articles of association, as well as a n explanation thereto in the form of a
triptych, which should be read in conjunction with the triptych referring to the Third Amendment. As further explained in the Shareholders' Circular, the
Fourth Amendment will only be implemented after satisfaction of the formal procedure prescribed by Section 2:100 of the Dutch Civil Code, and thus not
earlier than two months after the EGM (i.e. after the Capital Reduction Time as defined in the Shareholders' Circular). The C ompany's board of directors
will, with due observance of the previous sentence, ultimately decide if and when the Third Amendment and the Fourth Amendment will be implemented,
whereby it is envisaged that the Fourth Amendment will be implemented as soon as practicably possible after the implementat ion of the Third Amendment.
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The triptych is divided into three columns, containing the following information:
a. the first column contains the articles of association of the Company, as they will read after implementation of the Third Amendment;
b. the second column contains the proposed amendments to the articles of association of the Company, and reflects how the articles of association
will read after the Fourth Amendment; and
c.

the third column states the explanatory notes to the proposed amendments.

The first and second column of this document contain an unofficial English translation of the articles of association of the Comp any as proposed in
accordance with the above. In the event of a conflict between the Dutch and English text of the proposed article s of association as they may read from
time to time, the Dutch text as published on the Company's website will be decisive.
To increase readability of the explanatory notes, the following definitions will be used:
"Company": means Fiat Chrysler Automobiles N.V. or Stellantis N.V, as the context may require;
''Current Articles'': means the articles of association of the Company, as they will read following implem entation of the Third Amendment;
"Fourth Amendment": has the meaning ascribed to it on page 1 of this triptych;
"Proposed Articles": means the articles of association of the Company, as they will read following implementation of the Fourth Amendment; and
"Third Amendment": has the meaning ascribed to it on page 1 of this triptych.
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CURRENT ARTICLES

PROPOSED ARTICLES (FOURTH
AMENDMENT)

EXPLANATORY NOTES

I. Proposed amendments to article 4.1
4.1

The authorized share capital of the
company amounts to seven billion two
hundred ninety million euro (EUR
7,290,000,000), divided into four billion five
hundred million (4,500,000,000) common
shares with a nominal value of one euro
and sixty-one eurocent (EUR 1.61) each,
four billion four hundred ninety-nine million
seven hundred and fifty thousand
(4,499,750,000) class A special voting
shares with a nominal value of one
eurocent (EUR 0.01) each and two hundred
and fifty thousand (250,000) class B special
voting shares with a nominal value of one
eurocent (EUR 0.01) each.1

4.1

The authorized share capital of the
company amounts to seven billion two
hundredninety million euro (EUR
7,290,000,00090,000,000), divided into
four billion five hundred million
(4,500,000,000) common shares with a
nominal value of one euro and sixty-one
eurocent (EUR 1.610.01) each, four billion
four hundred ninety-nine million seven
hundred and fifty thousand
(4,499,750,000) class A special voting
shares with a nominal value of one
eurocent (EUR 0.01) each and two
hundred and fifty thousand (250,000)
class B special voting shares with a
nominal value of one eurocent (EUR 0.01)
each.

It is proposed to decrease the nominal value
of the common shares in the Company's share
capital to their original nominal value of EUR
0.01 (i.e. the value they have immediately
prior to implementation of the Third
Amendment), as a result of which the amount
of the Company's authorized share capital will
also decrease. The aggregate amount of the
reduction will be credited to a specifically
designated part of the Company's share
premium reserve, which will be separately
recorded for in the Company's books.
Pursuant to Section 2:100 of the Dutch Civil
Code the implementation of a capital reduction
requires the observation of a formal
procedure, including a two-month creditor
opposition period. The Company's board of
directors will only proceed with the
implementation of this Fourth Amendment if
and when all applicable requirements have
been fulfilled.

1

As described in the triptych including the Third Amendment, the nominal value of the common shares that will be included in t he Current Articles, will be a set amount, which amount is
calculated on the basis of the following factors: (i) the expected value of the Faurecia Shares at the time of the Faurecia Distribution, (ii) the Faurecia Sale Proceeds, and (iii) a margin to cov er
any unexpected increases in the value of the Faurecia Shares (all as defined in the triptych containing the Third Amendment).
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II. Proposed amendments to article 26.11
26.11

Every share (whether common or special
voting) shall confer the right to cast such
number of votes as calculated on the basis
of Section 2:118 paragraph 3 of the DCC.
Shares in respect of which the law
determines that no votes may be cast shall
be disregarded for the purposes of
determining the proportion of shareholders
voting, present or represented or the
proportion of the share capital present or
represented.

26.11 Every share (whether common or special
voting) shall confer the right to cast such
number of votes as calculated on the
basis of Section 2:118 paragraph 3 of
the DCCone (1) vote.
Shares in respect of which the law
determines that no votes may be cast
shall be disregarded for the purposes of
determining the proportion of
shareholders voting, present or
represented or the proportion of the
share capital present or represented.

As explained in the explanatory notes included
the triptych prepared for the Third
Amendment, the provision on the number of
votes that can be cast per share was aligned
with the provision included in the Dutch Civil
Code in this respect by means of the Third
Amendment.

Until the Board of Directors has deposited a
declaration at the Dutch Trade Register that the
class B special voting shares held by the Company
on the Effective Date have been cancelled, Article
4.1 will read as follows:

Until the Board of Directors has deposited a
declaration at the Dutch Trade Register that the
class B special voting shares held by the
Company on the Effective Date have been
cancelled, Article 4.1 will read as follows:

4.1

4.1

As also explained in the triptych containing the
Third Amendment, the Current Articles contain
a transitional provision which enables the
Company to decrease the amount of class B
special voting shares and to, at the same time,
increase the amount of class A special voting
shares in the authorized capital of the
Company, by depositing a declaration that the
class B special voting shares held in treasury

In order to bring the Company's shareholders
in the same position as they were prior to the
implementation of the Third Amendment, it is
proposed to revert the provision on the
number of votes that can be cast per share
back to the one that was included in the
Company's articles of association immediately
prior to implementation of the Third
Amendment.

III. Proposed amendments to article 32

The authorized share capital of the
company amounts to seven billion two
hundred ninety million euro (EUR
7,290,000,000), divided into four billion five

The authorized share capital of the
company amounts to seven billion two
hundredninety million euro (EUR
7,290,000,00090,000,000), divided into
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hundred million (4,500,000,000) common
shares with a nominal value of one euro
and sixty-one eurocent (EUR 1.61) each,
four billion and fifty million (4,050,000,000)
class A special voting shares with a
nominal value of one eurocent (EUR 0.01)
each and four hundred and fifty million
(450,000,000) class B special voting shares
with a nominal value of one eurocent (EUR
0.01) each.2

2

four billion five hundred million
(4,500,000,000) common shares with a
nominal value of one euro and sixty-one
eurocent (EUR 1.610.01) each, four billion
and fifty million (4,050,000,000) class A
special voting shares with a nominal value
of one eurocent (EUR 0.01) each and four
hundred and fifty million (450,000,000)
class B special voting shares with a
nominal value of one eurocent (EUR 0.01)
each.

at the moment the Merger becomes effective
are cancelled.
Until the aforementioned declaration is
deposited with the Dutch Trade Register,
article 4.1 of the Current Articles will read as
reflected in the first column of this row. It is
proposed that, if the capital decrease
contemplated by this Fourth Amendment is
implemented prior to a declaration referred to
in the previous sentence being deposited with
the Dutch Trade Register, the amounts
reflected in this transitional provision as
included in the Company's articles of
association immediately prior to the
implementation of the Third Amendment will
be reinstated.

Kindly refer to footnote 1.
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VOORGESTELDE WIJZIGING (DEEL IV) VAN DE STATUTEN VAN
STELLANTIS N.V.
(Huidige naam: Fiat Chrysler Automobiles N.V.)
Wijzigingen na de Capital Reduction Time
Aan de buitengewone algemene vergadering van Fiat Chrysler Automobiles N.V. (de ''Vennootschap'') die wordt gehouden op 4 januari 2021 (de "BAVA")
wordt in verband met de voorgestelde grensoverschrijdende fusie tussen Peugeot S.A. als verdwijnende vennootschap en de Vennootschap als
overblijvende vennootschap (de ''Fusie'') voorgesteld te besluiten over de volgende vier wijzigingen van de statuten van de Vennootschap:
•

De eerste voorgestelde wijziging houdt een verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in om, met ingang van de totstandkoming
van de Fusie, te voorzien in voldoende ruimte voor de toekenning van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap in v erband met de Fusie.

•

De tweede wijziging is voorgesteld om, met ingang van het Governance Effectieve Moment, zijnde 01:00 uur CET op de eerste dag na de dag waarop
de Fusie van kracht wordt, de herziene governance van de Vennootschap te implementeren.

•

De derde voorgestelde wijziging ziet op een verhoging van de nominale waarde van de gewone aandelen van de Vennootschap (de " Derde Wijziging").

•

De vierde voorgestelde wijziging behelst de verlaging van de nominale waarde van de gewone aandelen van de Vennootschap naar hun oorsp ronkelijke
bedrag zoals opgenomen in de statuten voorafgaand aan de uitvoering van de Derde Wijziging (de " Vierde Wijziging").

Verdere informatie over de Fusie en de voorgestelde wijzigingen van de statuten van de Vennootschap is opgenomen in de aandeelhouderscirculaire voor
de BAVA (de "Aandeelhouderscirculaire"). De Aandeelhouderscirculaire is beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.fcagroup.com).
Aandeelhouders wordt aangeraden de Aandeelhouderscirculaire te lezen om zich verder te informeren.
Dit document bevat enkel de voorgestelde Vierde Wijziging van de statuten van de Vennootschap en een toelichting daarop in de vorm van een drieluik,
dat in samenhang met het drieluik voor de Derde Wijziging moet worden gelezen. Zoals nader toe gelicht in de Aandeelhouderscirculaire zal de Vierde
Wijziging pas worden doorgevoerd na afronding van de formele procedure die is voorgeschreven door artikel 2:100 van het Neder landse Burgerlijk Wetboek,
en derhalve niet eerder dan twee maanden na de BAVA (d.w.z. na de Capital Reduction Time zoals gedefinieerd in de Aandeelhouderscirculaire). De raad
van bestuur van de Vennootschap zal, met inachtneming van de vorige zin, uiteindelijk beslissen of en wanneer de Derde Wijzig ing en de Vierde Wijziging
zullen worden doorgevoerd, waarbij het de bedoeling is de Vierde Wijziging zo snel als praktisch gezien mogelijk na de implementatie van de Derde
Wijziging door te voeren.
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Het drieluik is onderverdeeld in drie kolommen die de volgende informatie bevatten:
a. de eerste kolom bevat de statuten van de Vennootschap zoals zij zullen luiden nadat de Derde Wijziging is doorgevoerd;
b. de tweede kolom bevat de voorgestelde wijzigingen van de statuten van de Vennootschap, en geeft weer hoe de statuten zullen luiden na de
Vierde Wijziging; en
c.

de derde kolom bevat een toelichting bij de voorgestelde wijzigingen.

Om de leesbaarheid van de toelichting te vergroten worden de volgende definities gebruikt:
"Derde Wijziging": heeft de betekenis die daaraan is toegekend op de eerste pagina van dit drieluik ;
''Huidige Statuten'': betekent de statuten van de Vennootschap zoals zij zullen luiden nadat de Derde Wijziging is doorgevoerd;
"Vennootschap": betekent Fiat Chrysler Automobiles N.V. of Stellantis N.V, al naargelang de context vereist;
"Vierde Wijziging": heeft de betekenis die daaraan is toegekend op de eerste pagina van dit drieluik;
"Voorgestelde Statuten": betekent de statuten van de Vennootschap zoals zij zullen luiden nadat de Vierde Wijziging is doorgevoerd.
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HUIDIGE STATUTEN

VOORGESTELDE STATUTEN (VIERDE
WIJZIGING)

TOELICHTING

I. Voorgestelde wijziging van artikel 4.1
4.1

Het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap bedraagt zeven miljard
tweehonderdnegentig miljoen euro (EUR
7.290.000.000), verdeeld in vier miljard
vijfhonderd miljoen (4.500.000.000)
gewone aandelen met een nominale
waarde van een euro en eenenzestig
eurocent (EUR 1,61) elk, vier miljard
vierhonderdnegenennegentig miljoen
zevenhonderdvijftigduizend
(4.499.750.000) bijzondere
stemrechtaandelen A met een nominale
waarde van een eurocent (EUR 0,01) elk
en tweehonderdvijftigduizend (250.000)
bijzondere stemrechtaandelen B met een
nominale waarde van een eurocent (EUR
0,01) elk.3

4.1

Het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap bedraagt zeven miljard
tweehonderdnegentignegentig miljoen
euro (EUR 7.290.000.00090.000.000),
verdeeld in vier miljard vijfhonderd miljoen
(4.500.000.000) gewone aandelen met
een nominale waarde van een euro en
eenenzestig eurocent (EUR 1,610,01) elk,
vier miljard vierhonderdnegenennegentig
miljoen zevenhonderdvijftigduizend
(4.499.750.000) bijzondere
stemrechtaandelen A met een nominale
waarde van een eurocent (EUR 0,01) elk
en tweehonderdvijftigduizend (250.000)
bijzondere stemrechtaandelen B met een
nominale waarde van een eurocent (EUR
0,01) elk.

Voorgesteld wordt om de nominale waarde
van de gewone aandelen in het kapitaal van
de Vennootschap te verlagen tot hun
oorspronkelijke nominale waarde van EUR
0,01 (d.w.z. de waarde die zij onmiddellijk
voorafgaand aan de implementatie van de
Derde Wijziging hebben), waardoor ook het
bedrag van het maatschappelijk kapitaal van
de Vennootschap zal dalen. Het totaalbedrag
van de vermindering zal worden gecrediteerd
op een specifiek daarvoor aangewezen deel
van de agioreserve van de Vennootschap, dat
afzonderlijk in de boeken van de
Vennootschap zal worden verwerkt.
Op grond van artikel 2:100 van het
Nederlandse Burgerlijk Wetboek vereist de
uitvoering van een kapitaalvermindering dat
een formele procedure in acht wordt genomen,
waaronder het doorlopen van een
crediteurenverzetstermijn van twee maanden.
De raad van bestuur van de Vennootschap zal
slechts overgaan tot de implementatie van

3

Zoals beschreven in het drieluik waarin de Derde Wijziging is opgenomen, zal de nominale waarde van de gewone aandelen die in de Huidige Statuten zal worden opgenomen, een vast
bedrag zijn, welk bedrag is berekend op basis van de volgende factoren: (i) de verwachte waarde van de Faurecia Aandelen op het moment van de Faurecia Uitkering, (ii) de Faurecia
Verkoopopbrengst, en (iii) een marge om eventuele onverwachte waardestijgingen van de Faurecia Aandelen te dekken (allemaal zoals gedefinieerd in het drieluik waarin de Derde Wijziging
is opgenomen).
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deze Vierde Statutenwijziging als en wanneer
aan alle toepasselijke vereisten is voldaan.
II. Voorgestelde wijziging van artikel 26.11
26.11

leder aandeel (zowel een gewoon aandeel
als een bijzonder stemrechtaandeel) geeft
recht op het uitbrengen van een zodanig
aantal stemmen als berekend op basis van
artikel 2:118 lid 3 van het BW.
Aandelen waarvan de wet bepaalt dat
daarvoor geen stemmen kunnen worden
uitgebracht, worden buiten beschouwing
gelaten bij het vaststellen van het gedeelte
van de aandeelhouders dat stemmen
uitbrengt, aanwezig is of vertegenwoordigd
is of bij het vaststellen van het gedeelte van
het kapitaal dat aanwezig of
vertegenwoordigd is.

III. Voorgestelde wijziging van artikel 32
Totdat de Raad van Bestuur bij het handelsregister
een verklaring heeft neergelegd dat de
vennootschap de bijzondere stemrechtaandelen B
die zij hield op de Effectieve Datum heeft
ingetrokken, luidt artikel 4.1 als volgt:

26.11

leder aandeel (zowel een gewoon aandeel
als een bijzonder stemrechtaandeel) geeft
recht op het uitbrengen van een (1)
zodanig aantal stemmen als berekend op
basis van artikel 2:(118 lid 3 van het BW)
stem.
Aandelen waarvan de wet bepaalt dat
daarvoor geen stemmen kunnen worden
uitgebracht, worden buiten beschouwing
gelaten bij het vaststellen van het gedeelte
van de aandeelhouders dat stemmen
uitbrengt, aanwezig is of
vertegenwoordigd is of bij het vaststellen
van het gedeelte van het kapitaal dat
aanwezig of vertegenwoordigd is.

Totdat de Raad van Bestuur bij het
handelsregister een verklaring heeft neergelegd
dat de vennootschap de bijzondere
stemrechtaandelen B die zij hield op de Effectieve
Datum heeft ingetrokken, luidt artikel 4.1 als volgt:

Zoals is uitgelegd in de toelichting die is
opgenomen in het drieluik voor de Derde
Wijziging, is de bepaling ten aanzien van het
aantal stemmen dat per aandeel kan worden
uitgebracht met de Derde Wijziging in
overeenstemming gebracht met de bepaling
die in dit kader in het Burgerlijk Wetboek is
opgenomen.
Om de aandeelhouders van de Vennootschap
in dezelfde positie te brengen als zij hadden
voorafgaand aan de implementatie van de
Derde Wijziging, wordt voorgesteld om de
bepaling over het aantal stemmen dat per
aandeel kan worden uitgebracht terug aan te
passen in de bepaling die onmiddellijk
voorafgaand aan de implementatie van de
Derde Wijziging in de statuten van de
Vennootschap is opgenomen.

Zoals ook uitgelegd in het drieluik waarin de
Derde Wijziging is opgenomen, bevatten de
Huidige Statuten een overgangsbepaling die
de Vennootschap in staat stelt het aantal
bijzondere stemrechtaandelen B in het
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4.1

4

Het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap bedraagt zeven miljard
tweehonderdnegentig miljoen euro (EUR
7.290.000.000), verdeeld in vier miljard
vijfhonderd miljoen (4.500.000.000)
gewone aandelen met een nominale
waarde van een euro en eenenzestig
eurocent (EUR 1,61) elk, vier miljard vijftig
miljoen (4.050.000.000) bijzondere
stemrechtaandelen A met een nominale
waarde van een eurocent (EUR 0,01) elk
en vierhonderdvijftig miljoen (450.000.000)
bijzondere stemrechtaandelen B met een
nominale waarde van een eurocent (EUR
0,01) elk.4

4.1

Het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap bedraagt zeven miljard
tweehonderdnegentignegentig miljoen
euro (EUR 7.290.000.00090.000.000),
verdeeld in vier miljard vijfhonderd miljoen
(4.500.000.000) gewone aandelen met
een nominale waarde van een euro en
eenenzestig eurocent (EUR 1,610,01) elk,
vier miljard vijftig miljoen (4.050.000.000)
bijzondere stemrechtaandelen A met een
nominale waarde van een eurocent (EUR
0,01) elk en vierhonderdvijftig miljoen
(450.000.000) bijzondere
stemrechtaandelen B met een nominale
waarde van een eurocent (EUR 0,01) elk.

maatschappelijk kapitaal van de
Vennootschap te verlagen en tegelijkertijd het
aantal bijzondere stemrechtaandelen A te
verhogen, door een verklaring te deponeren
dat de bijzondere stemrechtaandelen B die zij
op het moment van het van kracht worden van
de Fusie in haar eigen kapitaal houdt zijn
ingetrokken.
Totdat bovengenoemde verklaring bij het
Nederlandse handelsregister is gedeponeerd,
zal artikel 4.1 van de Huidige Statuten luiden
zoals weergegeven in de eerste kolom van
deze rij. Voorgesteld wordt om, indien de
kapitaalvermindering zoals voorzien in deze
Vierde Wijziging wordt doorgevoerd voordat
een verklaring als bedoeld in de vorige zin bij
het Nederlandse handelsregister is
gedeponeerd, de bedragen die onmiddellijk
voorafgaand aan de invoering van de Derde
Wijziging zijn opgenomen in deze
overgangsbepaling van de statuten van de
Vennootschap wederom op te nemen.

Zie voetnoot 1.
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UNOFFICIAL TRANSLATION
DRAFT DEED OF AMENDMENT
ARTICLES OF ASSOCIATION
STELLANTIS N.V.
(PART IV)

On the [●] day of [●] two thousand and [●] appeared before me, [●], civil law notary in Amsterdam:
[●].
The person appearing before me declares that on the [●] day of [●] two thousand and [●] the general
meeting of the public limited liability company: Stellantis N.V. (at that time named Fiat Chrysler
Automobiles N.V.), with seat in Amsterdam, the Netherlands, address at [●] and Trade Register number
60372958 (the "Company"), resolved to amend the Company's articles of association as well as to
authorise the person appearing to execute this deed. In order to implement these resolutions, the
person appearing before me declares to amend Company's articles of association as follows:
I. Article 4.1 will be amended and will read as follows:
4.1
The authorized share capital of the company amounts to ninety million euro
(EUR 90,000,000), divided into four billion five hundred million (4,500,000,000) common
shares with a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each, four billion four hundred ninety nine million seven hundred and fifty thousand (4,499,750,000) class A special voting shares
with a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each and two hundred and fifty thousand
(250,000) class B special voting shares with a nominal value of one eurocent (EUR 0.01)
each.
II. Article 26.11 will be amended and will read as follows:
26.11
Every share (whether common or special voting) shall confer the right to cast one (1) vote.
Shares in respect of which the law determines that no votes may be cast shall be disregarded
for the purposes of determining the proportion of shareholders voting, present or represented
or the proportion of the share capital present or represented.
III. Article 32 will be amended and will read as follows:
Until the Board of Directors has deposited a declaration at the Dutch Trade Register that the class B
special voting shares held by the Company on the Effective Date have been cancelled, Article 4.1 will
read as follows:
4.1
The authorized share capital of the company amounts to ninety million euro
(EUR 90,000,000), divided into four billion five hundred million (4,500,000,000) common
shares with a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each, four billion and fifty million
(4,050,000,000) class A special voting shares with a nominal value of one eurocent (EUR
0.01) each and four hundred and fifty million (450,000,000) class B special voting shares with
a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each.
Finally the person appearing declares that as of the execution of this deed, the issued share capital of
the company amounts to [●] (EUR [●]), consisting of [●] ([●]) common shares with a nominal value of
one eurocent (EUR 0.01) each, [●] ([●]) class A special voting shares with a nominal value of one
eurocent (EUR 0.01) each and [●] ([●]) class B special voting shares with a nominal value of one
eurocent (EUR 0.01) each.
A document, in evidence of the resolutions referred to in the opening statements of this deed, is
attached to this deed.
The original copy of this deed was executed in Amsterdam, on the date mentioned at the top of this
deed. I summarised and explained the substance of the deed. The individual appearing before me
confirmed having taken note of the deed's contents and having agreed to a limited reading of the deed. I
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then read out those parts of the deed that the law requires. Immediately after this, the individual
appearing before me, who is known to me, and I signed the deed.
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CONCEPT AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STELLANTIS N.V.
(DEEL IV)

Op [●] tweeduizend[●] verschijnt voor mij, mr. [●], notaris in Amsterdam:
[●].
De comparant verklaart dat op [●] tweeduizendtwintig door de algemene vergadering van de naamloze
vennootschap: Stellantis N.V. (destijds genaamd Fiat Chrysler Automobiles N.V.), statutair gevestigd in
Amsterdam, met adres [●] en handelsregisternummer 60372958, is besloten de statuten van die
vennootschap te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden.
Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant in de statuten van de vennootschap de
volgende wijzigingen aan te brengen:
I. Artikel 4.1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
4.1
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentig miljoen euro
(EUR 90.000.000), verdeeld in vier miljard vijfhonderd miljoen (4.500.000.000) gewone
aandelen met een nominale waarde van een eurocent (EUR 0,01) elk, vier miljard
vierhonderdnegenennegentig miljoen zevenhonderdvijftigduizend (4.499.750.000) bijzondere
stemrechtaandelen A met een nominale waarde van een eurocent (EUR 0,01) elk en
tweehonderdvijftigduizend (250.000) bijzondere stemrechtaandelen B met een nominale
waarde van een eurocent (EUR 0,01) elk.
II. Artikel 26.11 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
26.11
leder aandeel (zowel een gewoon aandeel als een bijzonder stemrechtaandeel) geeft recht op
het uitbrengen van een (1) stem.
Aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stemmen kunnen worden uitgebracht,
worden buiten beschouwing gelaten bij het vaststellen van het gedeelte van de
aandeelhouders dat stemmen uitbrengt, aanwezig is of vertegenwoordigd is of bij het
vaststellen van het gedeelte van het kapitaal dat aanwezig of vertegenwoordigd is.
III. Artikel 32 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
Totdat de Raad van Bestuur bij het handelsregister een verklaring heeft neergelegd dat de
vennootschap de bijzondere stemrechtaandelen B die zij hield op de Effectieve Datum heeft
ingetrokken, luidt artikel 4.1 als volgt:
4.1
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentig miljoen euro (EUR
90.000.000), verdeeld in vier miljard vijfhonderd miljoen (4.500.000.000) gewone aandelen
met een nominale waarde van een eurocent (EUR 0,01) elk, vier miljard vijftig miljoen
(4.050.000.000) bijzondere stemrechtaandelen A met een nominale waarde van een eurocent
(EUR 0,01) elk en vierhonderdvijftig miljoen (450.000.000) bijzondere stemrechtaandelen B
met een nominale waarde van een eurocent (EUR 0,01) elk.
Ten slotte verklaart de comparant dat het geplaatste kapitaal van de vennootschap als gevolg van het
passeren van deze akte [●] euro (EUR [●]) bedraagt, verdeeld in [●] ([●]) gewone aandelen met een
nominale waarde van een eurocent (EUR 0,01) elk, [●] ([●]) bijzondere stemrechtaandelen A met een
nominale waarde van een eurocent (EUR 0,01) elk en [●] ([●]) bijzondere stemrechtaandelen B met een
nominale waarde van een eurocent (EUR 0,01) elk.
Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze akte
gehecht.
Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte is vermeld. Ik
heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft verklaard kennis te
hebben genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte voorlezing. Vervolgens heb
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ik die gedeelten van de akte voorgelezen die moeten worden voorgelezen op grond van de wet.
Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend is, en ik de akte ondertekend.
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