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DOORLOPENDE TEKST van de statuten van stichtiing: Stichting Mars Pensioenfonds, 

statutair gevestigd te Meierijstad, na paiiiele statutenwijziging, bij akte, verleden op 12 juli 2021 

voor mr. W.H. Bossenbroek, notaris te Amsterdam. 

Handelsregisternummer: 41081174. 

STATUTEN 

Begripsomschrijving 

Artikel 1. 

In deze statuten wordt verstaan onder: 

het fonds: Stichting Mars Pensioenfonds; 

de Vennootschap: Mars Nederland B.V., Mars Food Europe C.V. en Wrigley Europe 

B.V., alsmede door de directie aan te wijzen re:chtspersonen, mits deze rechtspersonen

onderdeel uitmaken van een groep als bedoeld in atiikel 2:24b Burgerlijk Wetboek en

door het bestuur door middel van een bestuurslbesluit en een uitvoeringsovereenkomst als

zodanig bij het fonds zijn aangesloten;

de directie: de gezamenlijke besturen van de Vennootschap;

het bestuur: het bestuur van het fonds;

het verantwoordingsorgaan: het verantwoordingsorgaan als bedoeld in atiikel l l a  van

deze statuten;

de raad van toezicht: de raad van toezicht van Jhet fonds, als bedoeld in artikel 11 b van

deze statuten;

de bestuursleden: de !eden van het bestuur van het fonds;

de pensioenreglementen: de pensioenreglementen van het fonds;

de deelnemer: de werknemer of gewezen werknemer van de Vennootschap, die op grond

van de statuten en pensioenreglementen van het fonds als deelnemer is toegelaten;

de gewezen deelnemer: de werknemer of gewczen werknemer van de Vennootschap die

geen pensioenaanspraken jegens het fonds mel�r verwerft en die bij de beeindiging van het

deelnemerschap in de pensioenregeling, premievrije pensioenaanspraken jegens het fonds

heeft verkregen en behouden;

de gepensioneerde: de pensioengerechtigde die op grond van een pensioenreglement van

het fonds een ouderdomspensioen van het fonds ontvangt;

de pensioengerechtigde: de persoon die op grond van een pensioenreglement van het

fonds een pensioen van het fonds ontvangt;

de belanghebbende: de deelnemer, de gewezen deelnemer, de gepensioneerde, de

pensioengerechtigden en overige belanghebbenden;

de toezichthouder: De Nederlandsche Bank N.V.

N aam en zetel 

Artikel 2. 

De naam van het fonds is: Stichting Mars Pensioenfonds. 

Het fonds heeft zijn zetel te Meierijstad (Noord-Brabant). 
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