VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ARGENX SE

zoals ter besluitvorming voor te leggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in ten kantore van Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
Strawinskylaan 10, 1077 XZ Amsterdam op donderdag 27 oktober 2022 om 16:00 uur.

In de linker kolom is de huidige tekst van de te wijzigen bepaling opgenomen. De middelste kolom bevat de voorgestelde wijziging. De rechter kolom geeft een korte
toelichting op de voorgestelde wijziging.

1

HUIDIGE TEKST

VOORGESTELDE WIJZIGING

Artikel 1.

Artikel 1.

bb.

bb.

"Overdracht" betekent: een rechtstreekse

TOELICHTING

"Overdracht" betekent: een rechtstreekse

“Of” is toegevoegd tussen (a) en (b) on te

of indirecte verkoop, cessie, overdracht

of indirecte verkoop, cessie, overdracht

verduidelijken dat de acties omschreven in (a) of (b)

onder algemene of bijzondere titel, levering,

onder algemene of bijzondere titel, levering,

niet beschouwd worden als een “Overdracht”.

vestigen van enige vorm van

vestigen van enige vorm van

zekerheidsbelang (anders dan uitdrukkelijk

zekerheidsbelang (anders dan uitdrukkelijk

bepaald in deze begripsomschrijving), of

bepaald in deze begripsomschrijving), of

een andere overgang of vervreemding van

een andere overgang of vervreemding van

een Aandeel of enig ander juridisch of

een Aandeel of enig ander juridisch of

economisch belang daarin (inclusief voor

economisch belang daarin (inclusief voor

de duidelijkheid, een synthetic transfer of

de duidelijkheid, een synthetic transfer of

total return swap), om niet of om baat,

total return swap), om niet of om baat,

vrijwillig dan wel onvrijwillig of van

vrijwillig dan wel onvrijwillig of van

rechtswege.

rechtswege.

2

Een "Overdracht" van een Aandeel B

Een "Overdracht" van een Aandeel B

omvat eveneens, zonder beperking, de

omvat eveneens, zonder beperking, de

overdracht van of het sluiten van een

overdracht van of het sluiten van een

bindende overeenkomst aangaande een

bindende overeenkomst aangaande een

controlerend belang op basis van

controlerend belang op basis van

stemgerechtigheid in een Aandeel B

stemgerechtigheid in een Aandeel B

middels volmacht of anderszins; met dien

middels volmacht of anderszins; met dien

verstande dat het volgende niet wordt

verstande dat het volgende niet wordt

beschouwd als een "Overdracht" van een

beschouwd als een "Overdracht" van een

Aandeel B: (a) de toekenning van een

Aandeel B: (a) de toekenning van een

volmacht aan door het Bestuur

volmacht aan door het Bestuur

aangewezen personen in verband met

aangewezen personen in verband met

tijdens een Algemene Vergadering te

tijdens een Algemene Vergadering te

verrichten handelingen; (b) de verpanding

verrichten handelingen; of (b) de

van Aandelen B door een Gekwalificeerde

verpanding van Aandelen B door een

B Houder die een zekerheidsrecht creeert

Gekwalificeerde B Houder die een

ten aanzien van deze Aandelen B in

zekerheidsrecht creëert ten aanzien van

verband met een te goede trouw

deze Aandelen B in verband met een te

aangegane lening of verplichting zolang de

goede trouw aangegane lening of

Gekwalificeerde B Houder zijn stemrecht

verplichting zolang de Gekwalificeerde B

3

blijft uitoefenen over de verpande

Houder zijn stemrecht blijft uitoefenen over

aandelen, met dien verstande echter dat

de verpande aandelen, met dien verstande

een executie van deze Aandelen B of een

echter dat een executie van deze Aandelen

soortgelijke handeling van de pandnemer

B of een soortgelijke handeling van de

een "Overdracht" van een Aandeel B vormt;

pandnemer een "Overdracht" van een
Aandeel B vormt;

Artikel 4. Kapitaal. Soort Agioreserve.

Artikel 4. Kapitaal. Soort Agioreserve.

Gemeenschap.

Gemeenschap.

3.

[Lid verwijderd]

Op het moment dat de Aandelen B in

Lid 3 van artikel 4 wordt verwijderd aangezien deze

overeenstemming met artikel 4A werden

bepaling niet werkt onder Nederlands recht. Als

geconverteerd in Aandelen A en Aandelen

gevolg van het verwijderen van dit lid, zullen de

C, zal het maatschappelijk kapitaal

leden 4 tot en met 8 van artikel 4 (en iedere

verminderen met het aantal geconverteerde

verwijzing daartoe) worden vernummerd naar de

Aandelen B en vermeerderen met het

leden 3 tot en met 7 van artikel 4.

aantal geconverteerde Aandelen A en
Aandelen C.
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Artikel 4A. Overdracht en omzetting van

Artikel 4A. Overdracht en omzetting van

Aandelen B.

Aandelen B.

n/a

2.

Een Oorspronkelijke Gekwalificeerde

De toevoeging van dit lid resulteert in een

Houder kan op ieder moment (alle of een

mechanisme tot omzetten van aandelen dat niet de

gedeelte van zijn) Aandelen B omzetten in

goedkeuring van het Bestuur vereist, aangezien

één (1) Aandeel A en één (1) Aandeel C

een dergelijk mechanisme was afgesproken en

voor ieder Aandeel B. De Oorspronkelijke

openbaar

Gekwalificeerde Houder zal een schriftelijke

Statement zoals gedeponeerd met de Amerikaanse

verklaring van een dergelijke omzetting

Securities and Exchange Commission (SEC) op 11

naar de Niet-uitvoerende Bestuurders

augustus 2021 (Registratienummer 333-255800).

gemaakt

in

de

Prospectus/Proxy

toesturen. De werkdag na de dag van de
schriftelijke verklaring wordt beschouwd als

Als gevolg van deze toevoeging zullen de leden 2

de dag van de omzetting.

tot en met 8 van artikel 4A (en iedere verwijzing
daartoe) worden vernummerd naar de leden 3 tot
en met 9 van artikel 4A.

Artikel 6. Uitgifte van Aandelen. Bevoegd

Artikel 6. Uitgifte van Aandelen. Bevoegd

orgaan. Voorwaarden van uitgifte.

orgaan. Voorwaarden van uitgifte.

5

5.

Bij het nemen van het Aandeel moet

5.

Bij het nemen van een aandeel moet

Deze wijziging zorgt ervoor dat de bepaling in

daarop het nominale bedrag warden

daarop het gehele nominale bedrag worden

overeenstemming

gestort, en ook, indien het Aandeel voor

gestort, alsmede, indien het aandeel voor

gebruikelijke

een hoger bedrag wordt genomen, het

een hoger bedrag wordt genomen, het

beursvennootschappen.

verschil tussen die bedragen. Bedongen

verschil tussen die bedragen.

kan warden dat een deel, ten hoogste drie
vierde (3/4e), van het nominale bedrag,
eerst behoeft te warden gestort nadat de
Vennootschap het zal hebben opgevraagd.
Een zodanig beding kan slechts
voorafgaand aan het besluit tot uitgifte
warden aangegaan en behoeft de
goedkeuring van het vennootschapsorgaan
dat bevoegd is tot de betrokken uitgifte te
besluiten.

Artikel 6. Uitgifte van Aandelen. Bevoegd

Artikel 6. Uitgifte van Aandelen. Bevoegd

orgaan. Voorwaarden van uitgifte.

orgaan. Voorwaarden van uitgifte.

6

wordt

praktijk

gebracht
voor

met

de

Nederlandse

6.

Het opvragen van verdere stortingen op

[Lid verwijderd]

Deze wijziging zorgt ervoor dat de bepaling in

Aandelen geschiedt door het Bestuur.

overeenstemming
gebruikelijke

wordt

praktijk

gebracht
voor

met

de

Nederlandse

beursvennootschappen.
Als gevolg van het verwijderen van dit lid, wordt lid
7 van artikel 6 (en iedere verwijzing daartoe)
vernummerd naar lid 6 van artikel 6.

Artikel 13. One-tier Board

Artikel 13. One-tier Board

2.

2.

Het Bestuur zal in eerste instantie, op de

Het totaal aantal Bestuurders, het totaal

Deze wijziging zorgt voor meer flexibiliteit voor het

Closing Datum, met inachtneming van het

aantal Uitvoerend Bestuurders en het totaal

Bestuur met betrekking tot de samenstelling van het

bepaalde in de volgende volzin, bestaan uit

aantal Niet-uitvoerend Bestuurders kan

Bestuur. De verwijzing naar “Closing Datum” is

een minimum van vijf (5) personen en een

warden verhoogd of verlaagd bij een besluit

verwijderd aangezien dit niet meer relevant is.

maximum van negen (9) personen,

van het Bestuur, genomen met een

waarvan een (1) Uitvoerend Bestuurder zal

meerderheid van stemmen van alle

zijn en de overige Niet-uitvoerend

Bestuurders, en een meerderheid van

Bestuurder zullen zijn. Het totaal aantal

stemmen van alle Niet-uitvoerend

Bestuurders, het totaal aantal Uitvoerend

Bestuurders, in functie. Een verlaging van

Bestuurders en het totaal aantal Niet-

het aantal Bestuurders, of het aantal

7

uitvoerend Bestuurders kan warden

Uitvoerend of Niet-uitvoerend Bestuurders,

verhoogd of verlaagd bij een besluit van het

zal niet resulteren in een verkorting van de

Bestuur, genomen met een meerderheid

zittingstermijn van een Bestuurder in functie

van stemmen van alle Bestuurders, en een

op het moment dat het aantal Bestuurders

meerderheid van stemmen van alle Niet-

wordt verminderd.

uitvoerend Bestuurders, in functie. Een
verlaging van het aantal Bestuurders, of het
aantal Uitvoerend of Niet-uitvoerend
Bestuurders, zal niet resulteren in een
verkorting van de zittingstermijn van een
Bestuurder in functie op het moment dat
het aantal Bestuurders wordt verminderd.

Artikel 18. Vertegenwoordiging.

Artikel 18. Vertegenwoordiging.

Procuratiehouders.

Procuratiehouders.

1.

1.

Het Bestuur is bevoegd de Vennootschap

Het Bestuur is bevoegd de Vennootschap

De Uitvoerend Bestuurder” is gewijzigd naar “iedere

te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot

te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot

Uitvoerend Bestuurder zelfstandig handelend” ter

vertegenwoordiging komt mede toe aan de

vertegenwoordiging komt mede toe aan

verduidelijking, aangezien het is voorgesteld om Mr.

Uitvoerend Bestuurder of aan twee

iedere Uitvoerend Bestuurder zelfstandig

Roewe te benoemen als een tweede Uitvoerend
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gezamenlijk handelende Bestuurders.

handelend of aan twee gezamenlijk

Bestuurder naast Mr. Wiegand.

handelende Bestuurders.

Artikel 22. Winst en verlies.

Artikel 22. Winst en verlies.

1.

1.

De winst van de Vennootschap blijkend uit

Ten laste van de winst die uit de

Deze wijziging zorgt ervoor dat de bepaling in

de door de Algemene Vergadering

vastgestelde jaarrekening blijkt, worden

overeenstemming

vastgestelde jaarrekening staat ter

zodanige bedragen gereserveerd als het

gebruikelijke

beschikking van de Algemene Vergadering.

Bestuur zal bepalen. Hetgeen daarna nog

beursvennootschappen.

Het Bestuur doet een voorstel aan de

van de winst resteert staat ter beschikking

Algemene Vergadering met het gedeelte

van de Algemene Vergadering. Het Bestuur

van de winst dat aan de winstreserves van

doet daartoe een voorstel.

wordt

praktijk

gebracht
voor

met

de

Nederlandse

de Vennootschap moet worden toegevoegd
en welk gedeelte van de winst beschikbaar
is voor uitkering.

Artikel 22. Winst en verlies.

Artikel 22. Winst en verlies.

2.

2.

De Vennootschap kan slechts uitkeringen

Uitkeringen kunnen slechts plaatshebben

9

Deze wijziging zorgt ervoor dat de bepaling in

doen voor zover haar eigen vermogen

voor zover het eigen vermogen van de

overeenstemming

groter is dan het gestorte en opgevraagde

Vennootschap groter is dan het bedrag van

gebruikelijke

deel van het geplaatste kapitaal,

het gestorte en opgevraagde deel van het

beursvennootschappen.

vermeerderd met de reserves die krachtens

geplaatste kapitaal vermeerderd met de

de wet of deze statuten moeten worden

reserves die krachtens de wet moeten

aangehouden.

worden aangehouden.

Artikel 22. Winst en verlies.

Artikel 22. Winst en verlies.

8.

8.

De Algemene Vergadering kan op voorstel

wordt

praktijk

gebracht
voor

met

de

Nederlandse

De Algemene Vergadering kan op voorstel

Deze wijziging zorgt ervoor dat de bepaling in

van het Bestuur besluiten dat dividenden

van het Bestuur besluiten dat een uitkering

overeenstemming

geheel of gedeeltelijk in een andere vorm

op aandelen, geheel of ten dele plaatsvindt

gebruikelijke

dan in contanten zullen worden uitgekeerd.

in contanten of in Aandelen.

beursvennootschappen.

Artikel 22. Winst en verlies.

Artikel 22. Winst en verlies.

9.

9.

De Algemene Vergadering is bevoegd de
winst waartoe Aandeelhouders gerechtigd

wordt

praktijk

gebracht
voor

met

de

Nederlandse

Het Bestuur, of de Algemene Vergadering

Deze wijziging zorgt ervoor dat de bepaling in

op voorstel van het Bestuur, kan besluiten

overeenstemming

10

wordt

gebracht

met

de

zijn, geheel of gedeeltelijk te hunnen

tot uitkeringen aan houders van aandelen

gebruikelijke

behoeve te reserveren.

ten laste van een of meer reserves.

beursvennootschappen.

Artikel 23. Algemene Vergaderingen.

Artikel 23. Algemene Vergaderingen.

4.

4.

Oproeping voor de Algemene Vergadering

praktijk

voor

Nederlandse

Oproeping voor de Algemene Vergadering

Deze wijziging zorgt ervoor dat de bepaling in

geschiedt door het Bestuur, met

geschiedt door het Bestuur, met

overeenstemming

inachtneming van een tijdslimiet en in

inachtneming van een tijdslimiet en in

gebruikelijke

overeenstemming met de toepasselijke

overeenstemming met de toepasselijke

beursvennootschappen, waar de oproeping niet bij

wettelijke bepalingen en regels van de

wettelijke bepalingen en regels van de

brief of aangetekende post worden verstuurd aan

effectenbeurs; oproepingen aan houders

effectenbeurs.

aandeelhouders.

van Aandelen en aan vruchtgebruikers en
pandgevers van Aandelen die het
stemrecht kunnen uitoefenen zullen ook bij
brief via aangetekende of reguliere post
worden gedaan.

Artikel 23. Algemene Vergaderingen.

Artikel 23. Algemene Vergaderingen.

11

wordt

praktijk

gebracht
voor

met

de

Nederlandse

5.

Het Bestuur kan besluiten dat de

[Lid verwijderd]

Deze wijziging zorgt ervoor dat de bepaling in

oproepingsbrieven als bedoeld in lid 4 die

overeenstemming

wordt

betrekking hebben op een persoon die door

gebruikelijke

het houden van Aandelen bevoegd is om

beursvennootschappen, waar de oproeping niet bij

de Algemene Vergadering bij te wonen en

brief of aangetekende post worden verstuurd aan

daarmee instemt, wordt vervangen door

aandeelhouders.

praktijk

gebracht
voor

met

de

Nederlandse

een langs elektronische weg toegezonden
leesbaar en reproduceerbaar bericht aan

Als gevolg van het verwijderen van dit lid, zullen de

het adres dat door hem voor dit doel aan de

leden 6 tot en met 11 van artikel 23 (en iedere

Vennootschap is bekend gemaakt.

verwijzing daartoe) worden vernummerd naar de
leden 5 tot en met 10 van artikel 23.

Artikel 24. Het gehele geplaatste kapitaal is
vertegenwoordigd. Aantekeningen.

1.

Geldige besluiten met betrekking tot

[Artikel verwijderd]

Dit Artikel is verwijderd aangezien het voor een

onderwerpen waarvan de behandeling niet

beursvennootschap praktisch onmogelijk is om

in de agenda bij de oproeping van de

besluiten te nemen waarin het gehele geplaatste

Algemene Vergadering was opgenomen, of

kapitaal is vertegenwoordigd.

niet op de juiste wijze was aangekondigd,
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of waarbij de voor oproeping gestelde

Als gevolg van het verwijderen van dit artikel, zullen

termijn niet in acht is genomen, kunnen

de artikelen 25 tot en met 30 (en iedere verwijzing

alleen worden genomen bij unanieme

daartoe) worden vernummerd naar de artikelen 24

stemmen in een Algemene Vergadering

tot en met 29.

waarin het gehele geplaatste kapitaal is
vertegenwoordigd.
2.

Het Bestuur houdt van de genomen
besluiten aantekening. lndien het Bestuur
niet ter vergadering is vertegenwoordigd,
wordt door of namens de voorzitter van de
vergadering een afschrift van de genomen
besluiten zo spoedig mogelijk na de
vergadering aan het Bestuur verstrekt. De
aantekeningen liggen ten kantore van de
Vennootschap ter inzage van de
Aandeelhouders. Aan elk van hen wordt
desgevraagd een afschrift of uittreksel van
deze aantekeningen verstrekt tegen ten
hoogste de kostprijs.
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Artikel 25. Vergaderrechten. Stemmingen.

Artikel 24. Vergaderrechten. Stemmingen.

10.

10.

Staken de stemmen bij de verkiezing van

Staken de stemmen bij de verkiezing van

Deze wijziging zorgt ervoor dat de bepaling in

personen, dan vindt in dezelfde

personen, dan vindt in dezelfde

overeenstemming

vergadering eenmaal een nieuwe stemming

vergadering eenmaal een nieuwe stemming

gebruikelijke

plaats; staken de stemmen dan opnieuw,

plaats; staken de stemmen dan opnieuw,

beursvennootschappen.

dan zal de verkiezing door middel van

dan is het voorstel verworpen. Het ter

loting beslist worden.

vergadering uitgesproken oordeel van de

lndien bij verkiezing tussen meer dan twee

voorzitter omtrent de uitslag van een

(2) personen niemand met volstrekte

stemming is beslissend.

meerderheid van de uitgebrachte stemmen
wordt verkozen, vindt herstemming plaats
tussen de twee (2) personen die het
meeste aantal stemmen hebben verkregen,
zo nodig na tussenstemming en/of loting.

Staken de stemmen omtrent een ander
voorstel dan hiervoor in dit lid bedoeld, dan
is dat voorstel verworpen.
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wordt

praktijk

gebracht
voor

met

de

Nederlandse

Artikel 26. Besluitvorming buiten vergadering.

[Artikel verwijderd]

Aantekeningen.

1.

Besluiten van de Algemene Vergadering

Dit Artikel is verwijderd aangezien het voor een

kunnen in plaats van in een vergadering

beursvennootschap praktisch onmogelijk is om

ook schriftelijk of elektronisch worden

besluiten buiten vergadering te houden.

genomen. Deze besluiten buiten

Als gevolg van het verwijderen van de artikelen 24

vergadering moeten met algemene

en 26:

stemmen van alle stemgerechtigde


Aandeelhouders worden genomen.
2.

Het Bestuur houdt van de aldus genomen

wordt artikel 25 (en iedere verwijzing
daartoe) vernummerd naar artikel 24; en



besluiten aantekening. leder van de

worden de artikelen 27 tot en met 30 (en

Aandeelhouders is verplicht er zorg voor te

iedere

dragen dat conform lid 1 van dit artikel

vernummerd naar de artikelen 25 tot en

genomen besluiten zo spoedig mogelijk

met 28.

schriftelijk ter kennis van het Bestuur
worden gebracht. De aantekeningen liggen
ten kantore van de Vennootschap ter
inzage van de Aandeelhouders. Aan elk
van hen wordt desgevraagd een afschrift of
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verwijzing

daartoe)

worden

uittreksel van deze aantekeningen verstrekt
tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 27. Soortvergaderingen.

Artikel 25. Soortvergaderingen.

4.

4.

Een Soortvergadering wordt gehouden in

Een Soortvergadering wordt gehouden in

Deze wijziging zorgt ervoor dat de bepaling in

de gemeente waar de Vennootschap

de gemeente waar de Vennootschap

overeenstemming

statutair is gevestigd of in Rotterdam,

statutair is gevestigd of in Rotterdam,

gebruikelijke

Utrecht, 's-Gravenhage of

Utrecht, 's-Gravenhage of

beursvennootschappen.

Haarlemmermeer (luchthaven Schiphol),

Haarlemmermeer (luchthaven Schiphol),

met dien verstande dat indien alle houders

met dien verstande dat indien alle houders

van Aandelen van een bepaalde soort

van Aandelen van een bepaalde soort

ermee hebben ingestemd dat (i) de

ermee hebben ingestemd dat (i) de

betreffende soortvergadering ook elders

betreffende soortvergadering ook elders

gehouden kan worden, of (ii) deze houders

gehouden kan worden, of (ii) deze houders

van Aandelen van een bepaalde soort de

van Aandelen van een bepaalde soort de

besluiten ook in overeenstemming met

besluiten ook schriftelijk of elektronisch

artikel 26 schriftelijk kunnen nemen.

kunnen nemen. Deze besluiten buiten
vergadering moeten met algemene
stemmen van alle stemgerechtigde houders
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wordt

praktijk

gebracht
voor

met

de

Nederlandse

van Aandelen van de desbetreffende soort
worden genomen.

Overgangsbepalingen.

[Overgangsbepalingen verwijderd]

De overgangsbepalingen zijn verwijderd aangezien
deze niet meer van toepassing zijn op de

Artikel 31

[artikel verwijderd]

Artikel 32

[artikel verwijderd]

n/a

Overgangbepaling

Vennootschap.

Artikel 29. Vergroting maatschappelijk kapitaal.

n/a

Per het moment waarop het geplaatste en gestorte

Deze overgangsbepalingen is toegevoegd om extra

kapitaal van de vennootschap

flexibiliteit te creëren voor de vennootschap met

éénhonderdvijfenzeventig miljoen euro

betrekking tot de hoogte van het maatschappelijk

(€ 175.000.000) bedraagt, gelden de leden 1 en 2

kapitaal.

van artikel 4 van de statuten als gewijzigd en zullen
per dat moment luiden als volgt:
“1.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt
driehonderdnegenennegentig miljoen
negenhonderdnegenennegentig duizend
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negenhonderdnegenennegentig euro en
zestig eurocent (€ 399.999.999,60).
2.

Het maatschappelijk aandelenkapitaal is
verdeeld in:
(i)

drie miljard
tweenhonderdzevenenzeventig miljoen
tweehonderdachtenzestigduizend en
vijf (3.277.268.005) Aandelen A met
een nominale waarde van twaalf
eurocent (EUR 0,12) elk;

(ii)

vierentwintig miljoen
vierhonderddertienduizend vijfenzestig
(24.413.065) Aandelen B met een
nominale waarde van zesendertig
eurocent (EUR 0,36) elk;

(iii)

vierentwintig miljoen
vierhonderddertienduizend vijfenzestig
(24.413.065) Aandelen C met een
nominale waarde van vierentwintig

eurocent (EUR 0,24) elk.”
Per dat moment komt dit artikel 29 van de statuten
houdende de overgangsbepaling te vervallen.
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