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ANNEX B 

 

Statuten ProQR Therapeutics I B.V. 

 

STATUTEN  

BEGRIPSBEPALING EN INTERPRETATIE  

Artikel 1  

1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd:  

Aandeelhouder een houder van aandelen in het kapitaal van de Vennoot-

schap.  

Algemene Vergadering het orgaan dat gevormd wordt door de Vergadergerechtig-

den, dan wel de bijeenkomst van Vergadergerechtigden.  

Bestuur het bestuur van de Vennootschap.  

BW het Burgerlijk Wetboek.  

Dochtermaatschappij een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een of meer 

van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens 

overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of 

samen meer dan de helft van de stemrechten in de algeme-

ne vergadering kunnen uitoefenen, alsmede andere rechts-

personen en vennootschappen welke als zodanig door het 

BW worden aangemerkt.  

Groepsmaatschappij een rechtspersoon of vennootschap die organisatorisch met 

de Vennootschap is verbonden in een economische een-

heid.  

Vennootschap de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.  

Vergadergerechtigde een Aandeelhouder alsmede een vruchtgebruiker of pand-

houder met stemrecht en/of Vergaderrecht.  

Vergaderrecht het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, 

de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord 

te voeren.  

Volstrekte Meerderheid meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen.  

1.2 Begrippen die in het enkelvoud zijn gedefinieerd hebben een overeenkomstige betekenis 

in het meervoud en vice versa.  

1.3 Onder de term schriftelijk wordt tevens begrepen langs elektronische weg.  

NAAM EN ZETEL  

Artikel 2  

2.1 De Vennootschap is genaamd ProQR Therapeutics I B.V.  

2.2 Zij is gevestigd te Leiden.  

DOEL  

Artikel 3  

De Vennootschap heeft ten doel:  

a. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan Groepsmaatschappijen en 
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hun ondernemingen en aan derden; 

b. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermo-

genswaarden in het algemeen;  

c. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten; 

d. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht 

houden op ondernemingen en vennootschappen;   

e. het financieren van ondernemingen en vennootschappen;  

f. het verstrekken van garanties, het verbinden van de Vennootschap en het bezwaren van 

activa van de Vennootschap ten behoeve van Groepsmaatschappijen en hun ondernemin-

gen en ten behoeve van derden; en 

g. al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 

ruimste zin van het woord..  

AANDELEN - KAPITAAL  

Artikel 4  

4.1 Het nominale bedrag van ieder aandeel is één euro (EUR 1).  

4.2 De aandelen zijn op naam gesteld en zijn doorlopend genummerd van 1 af.  

4.3 Ten minste één aandeel wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening 

van de Vennootschap of één van haar Dochtermaatschappijen.  

AANDELEN - REGISTER  

Artikel 5  

5.1 Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle Aandeelhouders, 

vruchtgebruikers en pandhouders zijn opgenomen.  

5.2 Aandeelhouders en anderen van wie gegevens in het register moeten worden opgenomen, 

verschaffen aan het Bestuur tijdig de nodige gegevens.  

5.3 Alle kennisgevingen aan en oproepingen van Vergadergerechtigden kunnen aan de in het 

register vermelde adressen worden gedaan.   

AANDELEN - UITGIFTE  

Artikel 6  

6.1 De Vennootschap kan slechts ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering aande-

len uitgeven.  

6.2 Artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen 

van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die 

een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.  

AANDELEN - STORTING  

Artikel 7  

7.1 Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedon-

gen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden ge-

stort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de Vennootschap het zal hebben opge-

vraagd.  

7.2 Het Bestuur is zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering bevoegd 

tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld.  

AANDELEN - EIGEN AANDELEN  
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Artikel 8  

8.1 Het Bestuur beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. 

Verkrijging door de Vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.  

8.2 De Vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen in-

dien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves 

die krachtens de wet moeten worden aangehouden, of indien het Bestuur weet of redelij-

kerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven 

voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.  

8.3 De vorige leden van dit artikel gelden niet voor aandelen die de Vennootschap onder al-

gemene titel verkrijgt.  

AANDELEN - LEVERING  

Artikel 9  

9.1 Voor de uitgifte en levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is 

vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende no-

taris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.  

9.2 De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig 

artikel 9.1 werkt mede van rechtswege tegenover de Vennootschap. Behoudens in het ge-

val dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel 

verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend, 

danwel de akte aan haar is betekend.  

AANDELEN - OVERDRAAGBAARHEID  

Artikel 10  

De overdraagbaarheid van aandelen is niet beperkt.  

AANDELEN - VRUCHTGEBRUIK, PANDRECHT EN CERTIFICATEN  

Artikel 11  

11.1 De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of pand-

recht is gevestigd.  

11.2 In afwijking van artikel 11.1 komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of de pand-

houder indien zulks bij de vestiging van het beperkt recht is bepaald of dit nadien is over-

eengekomen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:197 BW res-

pectievelijk artikel 2:198 BW.  

11.3 Vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben geen Vergaderrecht 

tenzij bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik respectievelijk vestiging of 

overgang van het pandrecht anders is bepaald.  

11.4 Aan certificaten van aandelen is geen Vergaderrecht verbonden.  

BESTUUR - BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG  

Artikel 12  

12.1 De Vennootschap heeft een Bestuur bestaande uit één of meer bestuurders. Zowel een 

natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan bestuurder zijn.  

12.2 De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuurders vast.  

12.3 De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders en is te allen tijde bevoegd iedere be-

stuurder te schorsen of te ontslaan.  
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12.4 Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, is (zijn) de overblijvende 

bestuurder(s) voorlopig met het gehele bestuur belast. Ingeval van ontstentenis of belet 

van alle bestuurders of van de enige bestuurder, berust het bestuur voorlopig bij een per-

soon die daartoe door de Algemene Vergadering wordt aangewezen.  

BESTUUR - TAAK, ORGANISATIE EN BESLUITVORMING  

Artikel 13  

13.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het besturen 

van de Vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het 

belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.  

13.2 Indien het Bestuur uit meer dan één bestuurder bestaat, besluit het Bestuur, zowel in als 

buiten vergadering, met Volstrekte Meerderheid. Ongeldige en blanco stemmen worden 

niet als uitgebrachte stemmen geteld.  

13.3 Bij staken van stemmen beslist de Algemene Vergadering.  

13.4 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij 

een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de 

Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuurs-

besluit kan worden genomen, wordt desalniettemin het besluit genomen door het Bestuur.  

13.5 Een gelijktijdige verbinding met geluid tot stand gebracht tussen bestuurders, waar ter 

wereld zij ook zijn, vormt gedurende het bestaan van deze verbinding een bestuursverga-

dering, tenzij een bestuurder zich daartegen verzet.  

13.6 Besluiten van het Bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden 

genomen, mits alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich 

tegen deze wijze van besluiten verzet.  

13.7 Het Bestuur kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffende 

worden geregeld. Voorts kunnen de bestuurders al dan niet bij reglement de bestuurstaken 

onderling verdelen.  

13.8 Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor de besluiten om-

trent:  

a. een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap 

of de onderneming, waaronder in ieder geval:  

i. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een 

derde;  

ii. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennoot-

schap of een Dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of ven-

nootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commandi-

taire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwer-

king of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;  

iii. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een ven-

nootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de ac-

tiva volgens de balans met toelichting of, indien de Vennootschap een ge-

consolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toe-

lichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de Vennootschap, 
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door haar of een Dochtermaatschappij.  

b. het opvragen van een storting als bedoeld in Artikel 7.1;  

c. het verkrijgen door de Vennootschap van aandelen in haar kapitaal, waaronder de 

bepaling van de waarde van een vergoeding in natura voor een dergelijke verkrij-

ging;  

d. het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 lid 1 BW;  

e. het ten laste van de reserves van de Vennootschap brengen van bedragen die op 

aandelen gestort dienen te worden;  

f. het bepalen van de strategie van de Vennootschap, daaronder begrepen die beslui-

ten die een materiële invloed kunnen hebben op de strategie van de Vennootschap;  

g. de vaststelling van het ondernemingsplan of budget van de Vennootschap, alsme-

de elke materiële wijziging of materiële afwijking van het vigerende onderne-

mingsplan of budget;  

h. de verkoop van of beschikking over alle of een essentieel deel van de activa van 

de Vennootschap;  

i. de uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de Ven-

nootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of 

vennootschap onder firma waarvan de Vennootschap volledig aansprakelijke ven-

note is;  

j. het aanvragen van toelating van de aandelen of schulden van de Vennootschap tot 

de handel op enige beurs;  

k. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers 

van de Vennootschap tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;  

l. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aan-

tal werknemers van de Vennootschap; en  

m. zodanige andere besluiten van het Bestuur als de Algemene Vergadering bij haar 

specifiek omschreven besluit heeft vastgesteld en aan het Bestuur heeft medege-

deeld.  

13.9 Het ontbreken van de ingevolge artikel 13.8 vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordi-

gingsbevoegdheid van het Bestuur of de bestuurders niet aan.  

13.10 Het Bestuur dient de aanwijzingen van de Algemene Vergadering op te volgen, tenzij deze 

aanwijzingen in strijd zijn met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden 

onderneming.  

BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING  

Artikel 14  

Het Bestuur, alsmede iedere bestuurder, vertegenwoordigt de Vennootschap.  

ALGEMENE VERGADERING - BIJEENROEPING EN AGENDERING  

Artikel 15  

15.1 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden of ten min-

ste eenmaal overeenkomstig artikel 18.1 besloten.  

15.2 Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls het Bestuur dan wel één of 

meer bestuurders overgaan tot bijeenroeping.  
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15.3 Algemene Vergaderingen worden gehouden in de statutaire plaats van vestiging van de 

Vennootschap.  

15.4 De oproeping van Vergadergerechtigden geschiedt door middel van oproepingsbrieven 

niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering.  

15.5 Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor de plaats van een Alge-

mene Vergadering, het oproepen of agenderen van een Algemene Vergadering niet in acht 

zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits alle Ver-

gadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van vergadering respectievelijk ermee 

hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt, en de bestuur-

ders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te 

brengen.  

ALGEMENE VERGADERING - VERGADERORDE  

Artikel 16  

16.1 De Algemene Vergadering voorziet zelf in haar leiding.  

16.2 De bestuurders hebben als zodanig in de Algemene Vergadering een raadgevende stem.  

16.3 Het Bestuur kan besluiten dat iedere Vergadergerechtigde bevoegd is om in persoon of bij 

een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel 

aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en voor zover 

van toepassing het stemrecht uit te oefenen.  

16.4 Door het Bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektro-

nisch communicatiemiddel.  

ALGEMENE VERGADERING - BESLUITVORMING  

Artikel 17  

17.1 In de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.  

17.2 Het Bestuur kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering via 

een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met 

stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden niet 

eerder uitgebracht dan op de dertigste dag voor die van de vergadering.  

17.3 Voor zover bij de wet geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten 

genomen met Volstrekte Meerderheid. Ongeldige en blanco stemmen worden niet als uit-

gebrachte stemmen geteld.  

ALGEMENE VERGADERING - BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING  

Artikel 18  

18.1 Besluitvorming van Aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschie-

den, mits alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben inge-

stemd. Instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaats-

vinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht.  

18.2 De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming als bedoeld in artikel 18.1 in 

de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.  

BOEKJAAR, JAARREKENING  

Artikel 19  

19.1 Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.  
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19.2 Het Bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens 

verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de Algemene Vergadering 

op grond van bijzondere omstandigheden, een jaarrekening op en legt het deze voor de 

Aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap. Indien de Vennootschap 

krachtens de wet verplicht is een jaarverslag op te stellen, legt het Bestuur binnen deze 

termijn ook het jaarverslag ter inzage voor de Aandeelhouders. De jaarrekening wordt on-

dertekend door alle bestuurders; indien van één of meer hunner de ondertekening ont-

breekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de jaarreke-

ning.  

19.3 De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast. Vaststelling van de jaarrekening op 

de wijze als omschreven in de eerste zin van artikel 2:210 lid 5 BW is uitgesloten.  

19.4 De Vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de jaarrekening, tezamen met de 

overige relevante stukken en gegevens, voor zover en op de wijze als wettelijk voorge-

schreven.  

UITKERING OP AANDELEN  

Artikel 20  

20.1 De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststel-

ling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het ei-

gen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.  

20.2 Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het Bestuur geen goedkeu-

ring heeft verleend. Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelij-

kerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven 

voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.  

20.3 Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de Vennootschap in haar 

kapitaal houdt niet mede.  

20.4 Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt 

slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in 

aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle Aandeelhouders wor-

den afgeweken.  

ONTBINDING EN VEREFFENING  

Artikel 21  

21.1 Ingeval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het Bestuur, 

tenzij de Algemene Vergadering anders besluit.  

21.2 Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen 

overblijft, wordt allereerst op de aandelen terugbetaald hetgeen van het nominale bedrag 

daarop gestort is. Hetgeen daarna van het vermogen overblijft, wordt uitgekeerd aan de 

Aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van hun aandelen. Op 

aandelen die de Vennootschap zelf houdt, kan geen uitkering aan de Vennootschap zelf 

plaatshebben.  

21.3 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 

van de ontbonden Vennootschap gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berus-

ten onder degene die daartoe door de Algemene Vergadering bij het besluit tot ontbinding 
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is aangewezen. Indien een aanwijzing als voormeld door de Algemene Vergadering niet is 

geschied, geschiedt deze door de vereffenaren.  

OVERGANGSBEPALING  

Artikel 22  

Het eerste boekjaar van de Vennootschap eindigt op éénendertig december tweeduizend vijftien.  
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Statuten ProQR Therapeutics II B.V. 

 

STATUTEN  

BEGRIPSBEPALING EN INTERPRETATIE  

Artikel 1  

1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd:  

Aandeelhouder een houder van aandelen in het kapitaal van de Vennoot-

schap.  

Algemene Vergadering het orgaan dat gevormd wordt door de Vergadergerechtig-

den, dan wel de bijeenkomst van Vergadergerechtigden.  

Bestuur het bestuur van de Vennootschap.  

BW het Burgerlijk Wetboek.  

Dochtermaatschappij een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een of meer 

van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens 

overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of 

samen meer dan de helft van de stemrechten in de algeme-

ne vergadering kunnen uitoefenen, alsmede andere rechts-

personen en vennootschappen welke als zodanig door het 

BW worden aangemerkt.  

Groepsmaatschappij een rechtspersoon of vennootschap die organisatorisch met 

de Vennootschap is verbonden in een economische een-

heid.  

Vennootschap de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.  

Vergadergerechtigde een Aandeelhouder alsmede een vruchtgebruiker of pand-

houder met stemrecht en/of Vergaderrecht.  

Vergaderrecht het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, 

de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord 

te voeren.  

Volstrekte Meerderheid meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen.  

1.2 Begrippen die in het enkelvoud zijn gedefinieerd hebben een overeenkomstige betekenis 

in het meervoud en vice versa.  

1.3 Onder de term schriftelijk wordt tevens begrepen langs elektronische weg.  

NAAM EN ZETEL  

Artikel 2  

2.1 De Vennootschap is genaamd ProQR Therapeutics II B.V.  

2.2 Zij is gevestigd te Leiden.  

DOEL  

Artikel 3  

De Vennootschap heeft ten doel:  

a. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, knowhow en 

andere industriële eigendomsrechten;  

b. het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het 
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voeren van beheer over andere rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen;  

c. het geven van garanties, het stellen van zekerheden of het zich op andere wijze sterk ma-

ken of zich hoofdelijk of anderszins verbinden voor verplichtingen van Groepsmaatschap-

pijen of derden; en  

d. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn.  

AANDELEN - KAPITAAL  

Artikel 4  

4.1 Het nominale bedrag van ieder aandeel is één euro (EUR 1).  

4.2 De aandelen zijn op naam gesteld en zijn doorlopend genummerd van 1 af.  

4.3 Ten minste één aandeel wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening 

van de Vennootschap of één van haar Dochtermaatschappijen.  

AANDELEN - REGISTER  

Artikel 5  

5.1 Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle Aandeelhouders, 

vruchtgebruikers en pandhouders zijn opgenomen.  

5.2 Aandeelhouders en anderen van wie gegevens in het register moeten worden opgenomen, 

verschaffen aan het Bestuur tijdig de nodige gegevens.  

5.3 Alle kennisgevingen aan en oproepingen van Vergadergerechtigden kunnen aan de in het 

register vermelde adressen worden gedaan.   

AANDELEN - UITGIFTE  

Artikel 6  

6.1 De Vennootschap kan slechts ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering aande-

len uitgeven.  

6.2 Artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen 

van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die 

een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.  

AANDELEN - STORTING  

Artikel 7  

7.1 Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedon-

gen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden ge-

stort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de Vennootschap het zal hebben opge-

vraagd.  

7.2 Het Bestuur is zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering bevoegd 

tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld.  

AANDELEN - EIGEN AANDELEN  

Artikel 8  

8.1 Het Bestuur beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. 

Verkrijging door de Vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.  

8.2 De Vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen in-

dien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves 

die krachtens de wet moeten worden aangehouden, of indien het Bestuur weet of redelij-
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kerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven 

voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.  

8.3 De vorige leden van dit artikel gelden niet voor aandelen die de Vennootschap onder al-

gemene titel verkrijgt.  

AANDELEN - LEVERING  

Artikel 9  

9.1 Voor de uitgifte en levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is 

vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende no-

taris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.  

9.2 De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig 

artikel 9.1 werkt mede van rechtswege tegenover de Vennootschap. Behoudens in het ge-

val dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel 

verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend, 

danwel de akte aan haar is betekend.  

AANDELEN - OVERDRAAGBAARHEID  

Artikel 10  

De overdraagbaarheid van aandelen is niet beperkt.  

AANDELEN - VRUCHTGEBRUIK, PANDRECHT EN CERTIFICATEN  

Artikel 11  

11.1 De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of pand-

recht is gevestigd.  

11.2 In afwijking van artikel 11.1 komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of de pand-

houder indien zulks bij de vestiging van het beperkt recht is bepaald of dit nadien is over-

eengekomen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:197 BW res-

pectievelijk artikel 2:198 BW.  

11.3 Vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben geen Vergaderrecht 

tenzij bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik respectievelijk vestiging of 

overgang van het pandrecht anders is bepaald.  

11.4 Aan certificaten van aandelen is geen Vergaderrecht verbonden.  

BESTUUR - BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG  

Artikel 12  

12.1 De Vennootschap heeft een Bestuur bestaande uit één of meer bestuurders. Zowel een 

natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan bestuurder zijn.  

12.2 De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuurders vast.  

12.3 De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders en is te allen tijde bevoegd iedere be-

stuurder te schorsen of te ontslaan.  

12.4 Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, is (zijn) de overblijvende 

bestuurder(s) voorlopig met het gehele bestuur belast. Ingeval van ontstentenis of belet 

van alle bestuurders of van de enige bestuurder, berust het bestuur voorlopig bij een per-

soon die daartoe door de Algemene Vergadering wordt aangewezen.  

BESTUUR - TAAK, ORGANISATIE EN BESLUITVORMING  

Artikel 13  
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13.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het besturen 

van de Vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het 

belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.  

13.2 Indien het Bestuur uit meer dan één bestuurder bestaat, besluit het Bestuur, zowel in als 

buiten vergadering, met Volstrekte Meerderheid. Ongeldige en blanco stemmen worden 

niet als uitgebrachte stemmen geteld.  

13.3 Bij staken van stemmen beslist de Algemene Vergadering.  

13.4 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij 

een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de 

Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuurs-

besluit kan worden genomen, wordt desalniettemin het besluit genomen door het Bestuur.  

13.5 Een gelijktijdige verbinding met geluid tot stand gebracht tussen bestuurders, waar ter 

wereld zij ook zijn, vormt gedurende het bestaan van deze verbinding een bestuursverga-

dering, tenzij een bestuurder zich daartegen verzet.  

13.6 Besluiten van het Bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden 

genomen, mits alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich 

tegen deze wijze van besluiten verzet.  

13.7 Het Bestuur kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffende 

worden geregeld. Voorts kunnen de bestuurders al dan niet bij reglement de bestuurstaken 

onderling verdelen.  

13.8 Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor de besluiten om-

trent:  

a. een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap 

of de onderneming, waaronder in ieder geval:  

i. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een 

derde;  

ii. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennoot-

schap of een Dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of ven-

nootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commandi-

taire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwer-

king of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;  

iii. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een ven-

nootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de ac-

tiva volgens de balans met toelichting of, indien de Vennootschap een ge-

consolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toe-

lichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de Vennootschap, 

door haar of een Dochtermaatschappij.  

b. het opvragen van een storting als bedoeld in Artikel 7.1;  

c. het verkrijgen door de Vennootschap van aandelen in haar kapitaal, waaronder de 

bepaling van de waarde van een vergoeding in natura voor een dergelijke verkrij-

ging;  

d. het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 lid 1 BW;  
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e. het ten laste van de reserves van de Vennootschap brengen van bedragen die op 

aandelen gestort dienen te worden;  

f. het bepalen van de strategie van de Vennootschap, daaronder begrepen die beslui-

ten die een materiële invloed kunnen hebben op de strategie van de Vennootschap;  

g. de vaststelling van het ondernemingsplan of budget van de Vennootschap, alsme-

de elke materiële wijziging of materiële afwijking van het vigerende onderne-

mingsplan of budget;  

h. de verkoop van of beschikking over alle of een essentieel deel van de activa van 

de Vennootschap;  

i. de uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de Ven-

nootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of 

vennootschap onder firma waarvan de Vennootschap volledig aansprakelijke ven-

note is;  

j. het aanvragen van toelating van de aandelen of schulden van de Vennootschap tot 

de handel op enige beurs;  

k. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers 

van de Vennootschap tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;  

l. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aan-

tal werknemers van de Vennootschap; en  

m. zodanige andere besluiten van het Bestuur als de Algemene Vergadering bij haar 

specifiek omschreven besluit heeft vastgesteld en aan het Bestuur heeft medege-

deeld.  

13.9 Het ontbreken van de ingevolge artikel 13.8 vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordi-

gingsbevoegdheid van het Bestuur of de bestuurders niet aan.  

13.10 Het Bestuur dient de aanwijzingen van de Algemene Vergadering op te volgen, tenzij deze 

aanwijzingen in strijd zijn met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden 

onderneming.  

BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING  

Artikel 14  

Het Bestuur, alsmede iedere bestuurder, vertegenwoordigt de Vennootschap.  

ALGEMENE VERGADERING - BIJEENROEPING EN AGENDERING  

Artikel 15  

15.1 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden of ten min-

ste eenmaal overeenkomstig artikel 18.1 besloten.  

15.2 Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls het Bestuur dan wel één of 

meer bestuurders overgaan tot bijeenroeping.  

15.3 Algemene Vergaderingen worden gehouden in de statutaire plaats van vestiging van de 

Vennootschap.  

15.4 De oproeping van Vergadergerechtigden geschiedt door middel van oproepingsbrieven 

niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering.  

15.5 Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor de plaats van een Alge-

mene Vergadering, het oproepen of agenderen van een Algemene Vergadering niet in acht 
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zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits alle Ver-

gadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van vergadering respectievelijk ermee 

hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt, en de bestuur-

ders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te 

brengen.  

ALGEMENE VERGADERING - VERGADERORDE  

Artikel 16  

16.1 De Algemene Vergadering voorziet zelf in haar leiding.  

16.2 De bestuurders hebben als zodanig in de Algemene Vergadering een raadgevende stem.  

16.3 Het Bestuur kan besluiten dat iedere Vergadergerechtigde bevoegd is om in persoon of bij 

een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel 

aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en voor zover 

van toepassing het stemrecht uit te oefenen.  

16.4 Door het Bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektro-

nisch communicatiemiddel.  

ALGEMENE VERGADERING - BESLUITVORMING  

Artikel 17  

17.1 In de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.  

17.2 Het Bestuur kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering via 

een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met 

stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden niet 

eerder uitgebracht dan op de dertigste dag voor die van de vergadering.  

17.3 Voor zover bij de wet geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten 

genomen met Volstrekte Meerderheid. Ongeldige en blanco stemmen worden niet als uit-

gebrachte stemmen geteld.  

ALGEMENE VERGADERING - BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING  

Artikel 18  

18.1 Besluitvorming van Aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschie-

den, mits alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben inge-

stemd. Instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaats-

vinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht.  

18.2 De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming als bedoeld in artikel 18.1 in 

de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.  

BOEKJAAR, JAARREKENING  

Artikel 19  

19.1 Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.  

19.2 Het Bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens 

verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de Algemene Vergadering 

op grond van bijzondere omstandigheden, een jaarrekening op en legt het deze voor de 

Aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap. Indien de Vennootschap 

krachtens de wet verplicht is een jaarverslag op te stellen, legt het Bestuur binnen deze 

termijn ook het jaarverslag ter inzage voor de Aandeelhouders. De jaarrekening wordt on-
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dertekend door alle bestuurders; indien van één of meer hunner de ondertekening ont-

breekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de jaarreke-

ning.  

19.3 De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast. Vaststelling van de jaarrekening op 

de wijze als omschreven in de eerste zin van artikel 2:210 lid 5 BW is uitgesloten.  

19.4 De Vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de jaarrekening, tezamen met de 

overige relevante stukken en gegevens, voor zover en op de wijze als wettelijk voorge-

schreven.  

UITKERING OP AANDELEN  

Artikel 20  

20.1 De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststel-

ling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het ei-

gen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.  

20.2 Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het Bestuur geen goedkeu-

ring heeft verleend. Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelij-

kerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven 

voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.  

20.3 Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de Vennootschap in haar 

kapitaal houdt niet mede.  

20.4 Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt 

slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in 

aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle Aandeelhouders wor-

den afgeweken.  

ONTBINDING EN VEREFFENING  

Artikel 21  

21.1 Ingeval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het Bestuur, 

tenzij de Algemene Vergadering anders besluit.  

21.2 Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen 

overblijft, wordt allereerst op de aandelen terugbetaald hetgeen van het nominale bedrag 

daarop gestort is. Hetgeen daarna van het vermogen overblijft, wordt uitgekeerd aan de 

Aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van hun aandelen. Op 

aandelen die de Vennootschap zelf houdt, kan geen uitkering aan de Vennootschap zelf 

plaatshebben.  

21.3 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 

van de ontbonden Vennootschap gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berus-

ten onder degene die daartoe door de Algemene Vergadering bij het besluit tot ontbinding 

is aangewezen. Indien een aanwijzing als voormeld door de Algemene Vergadering niet is 

geschied, geschiedt deze door de vereffenaren.  

OVERGANGSBEPALING  

Artikel 22  

Het eerste boekjaar van de Vennootschap eindigt op éénendertig december tweeduizend vijftien.  
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Statuten ProQR Therapeutics III B.V. 

 

STATUTEN  

BEGRIPSBEPALING EN INTERPRETATIE  

Artikel 1  

1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd:  

Aandeelhouder een houder van aandelen in het kapitaal van de Vennoot-

schap.  

Algemene Vergadering het orgaan dat gevormd wordt door de Vergadergerechtig-

den, dan wel de bijeenkomst van Vergadergerechtigden.  

Bestuur het bestuur van de Vennootschap.  

BW het Burgerlijk Wetboek.  

Dochtermaatschappij een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een of meer 

van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens 

overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of 

samen meer dan de helft van de stemrechten in de algeme-

ne vergadering kunnen uitoefenen, alsmede andere rechts-

personen en vennootschappen welke als zodanig door het 

BW worden aangemerkt.  

Groepsmaatschappij een rechtspersoon of vennootschap die organisatorisch met 

de Vennootschap is verbonden in een economische een-

heid.  

Vennootschap de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.  

Vergadergerechtigde een Aandeelhouder alsmede een vruchtgebruiker of pand-

houder met stemrecht en/of Vergaderrecht.  

Vergaderrecht het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, 

de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord 

te voeren.  

Volstrekte Meerderheid meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen.  

1.2 Begrippen die in het enkelvoud zijn gedefinieerd hebben een overeenkomstige betekenis 

in het meervoud en vice versa.  

1.3 Onder de term schriftelijk wordt tevens begrepen langs elektronische weg.  

NAAM EN ZETEL  

Artikel 2  

2.1 De Vennootschap is genaamd ProQR Therapeutics III B.V.  

2.2 Zij is gevestigd te Leiden.  

DOEL  

Artikel 3  

De Vennootschap heeft ten doel:  

a. het verkrijgen en houden en/of het uitvoeren van een specifiek programma of een groep 

van programma's met een licentie ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten en 

know-how gehouden door ProQR Therapeutics N.V., of een (indirecte) Dochtermaat-
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schappij daarvan, benodigd voor het uitvoeren van een dergelijk programma;  

b. het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het 

voeren van beheer over andere rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen;  

c. het geven van garanties, het stellen van zekerheden of het zich op andere wijze sterk ma-

ken of zich hoofdelijk of anderszins verbinden voor verplichtingen van Groepsmaatschap-

pijen of derden; en  

d. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn.  

AANDELEN - KAPITAAL  

Artikel 4  

4.1 Het nominale bedrag van ieder aandeel is één euro (EUR 1).  

4.2 De aandelen zijn op naam gesteld en zijn doorlopend genummerd van 1 af.  

4.3 Ten minste één aandeel wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening 

van de Vennootschap of één van haar Dochtermaatschappijen.  

AANDELEN - REGISTER  

Artikel 5  

5.1 Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle Aandeelhouders, 

vruchtgebruikers en pandhouders zijn opgenomen.  

5.2 Aandeelhouders en anderen van wie gegevens in het register moeten worden opgenomen, 

verschaffen aan het Bestuur tijdig de nodige gegevens.  

5.3 Alle kennisgevingen aan en oproepingen van Vergadergerechtigden kunnen aan de in het 

register vermelde adressen worden gedaan.   

AANDELEN - UITGIFTE  

Artikel 6  

6.1 De Vennootschap kan slechts ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering aande-

len uitgeven.  

6.2 Artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen 

van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die 

een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.  

AANDELEN - STORTING  

Artikel 7  

7.1 Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedon-

gen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden ge-

stort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de Vennootschap het zal hebben opge-

vraagd.  

7.2 Het Bestuur is zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering bevoegd 

tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld.  

AANDELEN - EIGEN AANDELEN  

Artikel 8  

8.1 Het Bestuur beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. 

Verkrijging door de Vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.  

8.2 De Vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen in-
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dien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves 

die krachtens de wet moeten worden aangehouden, of indien het Bestuur weet of redelij-

kerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven 

voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.  

8.3 De vorige leden van dit artikel gelden niet voor aandelen die de Vennootschap onder al-

gemene titel verkrijgt.  

AANDELEN - LEVERING  

Artikel 9  

9.1 Voor de uitgifte en levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is 

vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende no-

taris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.  

9.2 De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig 

artikel 9.1 werkt mede van rechtswege tegenover de Vennootschap. Behoudens in het ge-

val dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel 

verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend, 

danwel de akte aan haar is betekend.  

AANDELEN - OVERDRAAGBAARHEID  

Artikel 10  

De overdraagbaarheid van aandelen is niet beperkt.  

AANDELEN - VRUCHTGEBRUIK, PANDRECHT EN CERTIFICATEN  

Artikel 11  

11.1 De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of pand-

recht is gevestigd.  

11.2 In afwijking van artikel 11.1 komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of de pand-

houder indien zulks bij de vestiging van het beperkt recht is bepaald of dit nadien is over-

eengekomen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:197 BW res-

pectievelijk artikel 2:198 BW.  

11.3 Vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben geen Vergaderrecht 

tenzij bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik respectievelijk vestiging of 

overgang van het pandrecht anders is bepaald.  

11.4 Aan certificaten van aandelen is geen Vergaderrecht verbonden.  

BESTUUR - BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG  

Artikel 12  

12.1 De Vennootschap heeft een Bestuur bestaande uit één of meer bestuurders. Zowel een 

natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan bestuurder zijn.  

12.2 De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuurders vast.  

12.3 De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders en is te allen tijde bevoegd iedere be-

stuurder te schorsen of te ontslaan.  

12.4 Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, is (zijn) de overblijvende 

bestuurder(s) voorlopig met het gehele bestuur belast. Ingeval van ontstentenis of belet 

van alle bestuurders of van de enige bestuurder, berust het bestuur voorlopig bij een per-

soon die daartoe door de Algemene Vergadering wordt aangewezen.  
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BESTUUR - TAAK, ORGANISATIE EN BESLUITVORMING  

Artikel 13  

13.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het besturen 

van de Vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het 

belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.  

13.2 Indien het Bestuur uit meer dan één bestuurder bestaat, besluit het Bestuur, zowel in als 

buiten vergadering, met Volstrekte Meerderheid. Ongeldige en blanco stemmen worden 

niet als uitgebrachte stemmen geteld.  

13.3 Bij staken van stemmen beslist de Algemene Vergadering.  

13.4 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij 

een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de 

Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuurs-

besluit kan worden genomen, wordt desalniettemin het besluit genomen door het Bestuur.  

13.5 Een gelijktijdige verbinding met geluid tot stand gebracht tussen bestuurders, waar ter 

wereld zij ook zijn, vormt gedurende het bestaan van deze verbinding een bestuursverga-

dering, tenzij een bestuurder zich daartegen verzet.  

13.6 Besluiten van het Bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden 

genomen, mits alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich 

tegen deze wijze van besluiten verzet.  

13.7 Het Bestuur kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffende 

worden geregeld. Voorts kunnen de bestuurders al dan niet bij reglement de bestuurstaken 

onderling verdelen.  

13.8 Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor de besluiten om-

trent:  

a. een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap 

of de onderneming, waaronder in ieder geval:  

i. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een 

derde;  

ii. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennoot-

schap of een Dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of ven-

nootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commandi-

taire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwer-

king of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;  

iii. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een ven-

nootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de ac-

tiva volgens de balans met toelichting of, indien de Vennootschap een ge-

consolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toe-

lichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de Vennootschap, 

door haar of een Dochtermaatschappij.  

b. het opvragen van een storting als bedoeld in Artikel 7.1;  

c. het verkrijgen door de Vennootschap van aandelen in haar kapitaal, waaronder de 

bepaling van de waarde van een vergoeding in natura voor een dergelijke verkrij-
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ging;  

d. het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 lid 1 BW;  

e. het ten laste van de reserves van de Vennootschap brengen van bedragen die op 

aandelen gestort dienen te worden;  

f. het bepalen van de strategie van de Vennootschap, daaronder begrepen die beslui-

ten die een materiële invloed kunnen hebben op de strategie van de Vennootschap;  

g. de vaststelling van het ondernemingsplan of budget van de Vennootschap, alsme-

de elke materiële wijziging of materiële afwijking van het vigerende onderne-

mingsplan of budget;  

h. de verkoop van of beschikking over alle of een essentieel deel van de activa van 

de Vennootschap;  

i. de uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de Ven-

nootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of 

vennootschap onder firma waarvan de Vennootschap volledig aansprakelijke ven-

note is;  

j. het aanvragen van toelating van de aandelen of schulden van de Vennootschap tot 

de handel op enige beurs;  

k. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers 

van de Vennootschap tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;  

l. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aan-

tal werknemers van de Vennootschap; en  

m. zodanige andere besluiten van het Bestuur als de Algemene Vergadering bij haar 

specifiek omschreven besluit heeft vastgesteld en aan het Bestuur heeft medege-

deeld.  

13.9 Het ontbreken van de ingevolge artikel 13.8 vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordi-

gingsbevoegdheid van het Bestuur of de bestuurders niet aan.  

13.10 Het Bestuur dient de aanwijzingen van de Algemene Vergadering op te volgen, tenzij deze 

aanwijzingen in strijd zijn met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden 

onderneming.  

BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING  

Artikel 14  

Het Bestuur, alsmede iedere bestuurder, vertegenwoordigt de Vennootschap.  

ALGEMENE VERGADERING - BIJEENROEPING EN AGENDERING  

Artikel 15  

15.1 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden of ten min-

ste eenmaal overeenkomstig artikel 18.1 besloten.  

15.2 Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls het Bestuur dan wel één of 

meer bestuurders overgaan tot bijeenroeping.  

15.3 Algemene Vergaderingen worden gehouden in de statutaire plaats van vestiging van de 

Vennootschap.  

15.4 De oproeping van Vergadergerechtigden geschiedt door middel van oproepingsbrieven 

niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering.  
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15.5 Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor de plaats van een Alge-

mene Vergadering, het oproepen of agenderen van een Algemene Vergadering niet in acht 

zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits alle Ver-

gadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van vergadering respectievelijk ermee 

hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt, en de bestuur-

ders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te 

brengen.  

ALGEMENE VERGADERING - VERGADERORDE  

Artikel 16  

16.1 De Algemene Vergadering voorziet zelf in haar leiding.  

16.2 De bestuurders hebben als zodanig in de Algemene Vergadering een raadgevende stem.  

16.3 Het Bestuur kan besluiten dat iedere Vergadergerechtigde bevoegd is om in persoon of bij 

een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel 

aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en voor zover 

van toepassing het stemrecht uit te oefenen.  

16.4 Door het Bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektro-

nisch communicatiemiddel.  

ALGEMENE VERGADERING - BESLUITVORMING  

Artikel 17  

17.1 In de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.  

17.2 Het Bestuur kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering via 

een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met 

stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden niet 

eerder uitgebracht dan op de dertigste dag voor die van de vergadering.  

17.3 Voor zover bij de wet geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten 

genomen met Volstrekte Meerderheid. Ongeldige en blanco stemmen worden niet als uit-

gebrachte stemmen geteld.  

ALGEMENE VERGADERING - BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING  

Artikel 18  

18.1 Besluitvorming van Aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschie-

den, mits alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben inge-

stemd. Instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaats-

vinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht.  

18.2 De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming als bedoeld in artikel 18.1 in 

de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.  

BOEKJAAR, JAARREKENING  

Artikel 19  

19.1 Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.  

19.2 Het Bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens 

verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de Algemene Vergadering 

op grond van bijzondere omstandigheden, een jaarrekening op en legt het deze voor de 

Aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap. Indien de Vennootschap 
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krachtens de wet verplicht is een jaarverslag op te stellen, legt het Bestuur binnen deze 

termijn ook het jaarverslag ter inzage voor de Aandeelhouders. De jaarrekening wordt on-

dertekend door alle bestuurders; indien van één of meer hunner de ondertekening ont-

breekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de jaarreke-

ning.  

19.3 De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast. Vaststelling van de jaarrekening op 

de wijze als omschreven in de eerste zin van artikel 2:210 lid 5 BW is uitgesloten.  

19.4 De Vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de jaarrekening, tezamen met de 

overige relevante stukken en gegevens, voor zover en op de wijze als wettelijk voorge-

schreven.  

UITKERING OP AANDELEN  

Artikel 20  

20.1 De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststel-

ling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het ei-

gen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.  

20.2 Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het Bestuur geen goedkeu-

ring heeft verleend. Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelij-

kerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven 

voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.  

20.3 Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de Vennootschap in haar 

kapitaal houdt niet mede.  

20.4 Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt 

slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in 

aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle Aandeelhouders wor-

den afgeweken.  

ONTBINDING EN VEREFFENING  

Artikel 21  

21.1 Ingeval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het Bestuur, 

tenzij de Algemene Vergadering anders besluit.  

21.2 Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen 

overblijft, wordt allereerst op de aandelen terugbetaald hetgeen van het nominale bedrag 

daarop gestort is. Hetgeen daarna van het vermogen overblijft, wordt uitgekeerd aan de 

Aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van hun aandelen. Op 

aandelen die de Vennootschap zelf houdt, kan geen uitkering aan de Vennootschap zelf 

plaatshebben.  

21.3 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 

van de ontbonden Vennootschap gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berus-

ten onder degene die daartoe door de Algemene Vergadering bij het besluit tot ontbinding 

is aangewezen. Indien een aanwijzing als voormeld door de Algemene Vergadering niet is 

geschied, geschiedt deze door de vereffenaren.  

OVERGANGSBEPALING  

Artikel 22  
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Het eerste boekjaar van de Vennootschap eindigt op éénendertig december tweeduizend vijftien.  
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Statuten ProQR Therapeutics IV B.V. 

 

STATUTEN  

BEGRIPSBEPALING EN INTERPRETATIE  

Artikel 1  

1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd:  

Aandeelhouder een houder van aandelen in het kapitaal van de Vennoot-

schap.  

Algemene Vergadering het orgaan dat gevormd wordt door de Vergadergerechtig-

den, dan wel de bijeenkomst van Vergadergerechtigden.  

Bestuur het bestuur van de Vennootschap.  

BW het Burgerlijk Wetboek.  

Dochtermaatschappij een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een of meer 

van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens 

overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of 

samen meer dan de helft van de stemrechten in de algeme-

ne vergadering kunnen uitoefenen, alsmede andere rechts-

personen en vennootschappen welke als zodanig door het 

BW worden aangemerkt.  

Groepsmaatschappij een rechtspersoon of vennootschap die organisatorisch met 

de Vennootschap is verbonden in een economische een-

heid.  

Vennootschap de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.  

Vergadergerechtigde een Aandeelhouder alsmede een vruchtgebruiker of pand-

houder met stemrecht en/of Vergaderrecht.  

Vergaderrecht het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, 

de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord 

te voeren.  

Volstrekte Meerderheid meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen.  

1.2 Begrippen die in het enkelvoud zijn gedefinieerd hebben een overeenkomstige betekenis 

in het meervoud en vice versa.  

1.3 Onder de term schriftelijk wordt tevens begrepen langs elektronische weg.  

NAAM EN ZETEL  

Artikel 2  

2.1 De Vennootschap is genaamd ProQR Therapeutics IV B.V.  

2.2 Zij is gevestigd te Leiden.  

DOEL  

Artikel 3  

De Vennootschap heeft ten doel:  

a. het verkrijgen en houden en/of het uitvoeren van een specifiek programma of een groep 

van programma's met een licentie ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten en 

know-how gehouden door ProQR Therapeutics N.V., of een (indirecte) Dochtermaat-
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schappij daarvan, benodigd voor het uitvoeren van een dergelijk programma;  

b. het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het 

voeren van beheer over andere rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen;  

c. het geven van garanties, het stellen van zekerheden of het zich op andere wijze sterk ma-

ken of zich hoofdelijk of anderszins verbinden voor verplichtingen van Groepsmaatschap-

pijen of derden; en  

d. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn.  

AANDELEN - KAPITAAL  

Artikel 4  

4.1 Het nominale bedrag van ieder aandeel is één euro (EUR 1).  

4.2 De aandelen zijn op naam gesteld en zijn doorlopend genummerd van 1 af.  

4.3 Ten minste één aandeel wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening 

van de Vennootschap of één van haar Dochtermaatschappijen.  

AANDELEN - REGISTER  

Artikel 5  

5.1 Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle Aandeelhouders, 

vruchtgebruikers en pandhouders zijn opgenomen.  

5.2 Aandeelhouders en anderen van wie gegevens in het register moeten worden opgenomen, 

verschaffen aan het Bestuur tijdig de nodige gegevens.  

5.3 Alle kennisgevingen aan en oproepingen van Vergadergerechtigden kunnen aan de in het 

register vermelde adressen worden gedaan.   

AANDELEN - UITGIFTE  

Artikel 6  

6.1 De Vennootschap kan slechts ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering aande-

len uitgeven.  

6.2 Artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen 

van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die 

een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.  

AANDELEN - STORTING  

Artikel 7  

7.1 Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedon-

gen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden ge-

stort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de Vennootschap het zal hebben opge-

vraagd.  

7.2 Het Bestuur is zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering bevoegd 

tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld.  

AANDELEN - EIGEN AANDELEN  

Artikel 8  

8.1 Het Bestuur beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. 

Verkrijging door de Vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.  

8.2 De Vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen in-
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dien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves 

die krachtens de wet moeten worden aangehouden, of indien het Bestuur weet of redelij-

kerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven 

voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.  

8.3 De vorige leden van dit artikel gelden niet voor aandelen die de Vennootschap onder al-

gemene titel verkrijgt.  

AANDELEN - LEVERING  

Artikel 9  

9.1 Voor de uitgifte en levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is 

vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende no-

taris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.  

9.2 De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig 

artikel 9.1 werkt mede van rechtswege tegenover de Vennootschap. Behoudens in het ge-

val dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel 

verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend, 

danwel de akte aan haar is betekend.  

AANDELEN - OVERDRAAGBAARHEID  

Artikel 10  

De overdraagbaarheid van aandelen is niet beperkt.  

AANDELEN - VRUCHTGEBRUIK, PANDRECHT EN CERTIFICATEN  

Artikel 11  

11.1 De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of pand-

recht is gevestigd.  

11.2 In afwijking van artikel 11.1 komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of de pand-

houder indien zulks bij de vestiging van het beperkt recht is bepaald of dit nadien is over-

eengekomen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:197 BW res-

pectievelijk artikel 2:198 BW.  

11.3 Vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben geen Vergaderrecht 

tenzij bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik respectievelijk vestiging of 

overgang van het pandrecht anders is bepaald.  

11.4 Aan certificaten van aandelen is geen Vergaderrecht verbonden.  

BESTUUR - BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG  

Artikel 12  

12.1 De Vennootschap heeft een Bestuur bestaande uit één of meer bestuurders. Zowel een 

natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan bestuurder zijn.  

12.2 De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuurders vast.  

12.3 De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders en is te allen tijde bevoegd iedere be-

stuurder te schorsen of te ontslaan.  

12.4 Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, is (zijn) de overblijvende 

bestuurder(s) voorlopig met het gehele bestuur belast. Ingeval van ontstentenis of belet 

van alle bestuurders of van de enige bestuurder, berust het bestuur voorlopig bij een per-

soon die daartoe door de Algemene Vergadering wordt aangewezen.  
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BESTUUR - TAAK, ORGANISATIE EN BESLUITVORMING  

Artikel 13  

13.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het besturen 

van de Vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het 

belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.  

13.2 Indien het Bestuur uit meer dan één bestuurder bestaat, besluit het Bestuur, zowel in als 

buiten vergadering, met Volstrekte Meerderheid. Ongeldige en blanco stemmen worden 

niet als uitgebrachte stemmen geteld.  

13.3 Bij staken van stemmen beslist de Algemene Vergadering.  

13.4 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij 

een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de 

Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuurs-

besluit kan worden genomen, wordt desalniettemin het besluit genomen door het Bestuur.  

13.5 Een gelijktijdige verbinding met geluid tot stand gebracht tussen bestuurders, waar ter 

wereld zij ook zijn, vormt gedurende het bestaan van deze verbinding een bestuursverga-

dering, tenzij een bestuurder zich daartegen verzet.  

13.6 Besluiten van het Bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden 

genomen, mits alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich 

tegen deze wijze van besluiten verzet.  

13.7 Het Bestuur kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffende 

worden geregeld. Voorts kunnen de bestuurders al dan niet bij reglement de bestuurstaken 

onderling verdelen.  

13.8 Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor de besluiten om-

trent:  

a. een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap 

of de onderneming, waaronder in ieder geval:  

i. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een 

derde;  

ii. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennoot-

schap of een Dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of ven-

nootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commandi-

taire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwer-

king of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;  

iii. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een ven-

nootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de ac-

tiva volgens de balans met toelichting of, indien de Vennootschap een ge-

consolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toe-

lichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de Vennootschap, 

door haar of een Dochtermaatschappij.  

b. het opvragen van een storting als bedoeld in Artikel 7.1;  

c. het verkrijgen door de Vennootschap van aandelen in haar kapitaal, waaronder de 

bepaling van de waarde van een vergoeding in natura voor een dergelijke verkrij-
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ging;  

d. het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 lid 1 BW;  

e. het ten laste van de reserves van de Vennootschap brengen van bedragen die op 

aandelen gestort dienen te worden;  

f. het bepalen van de strategie van de Vennootschap, daaronder begrepen die beslui-

ten die een materiële invloed kunnen hebben op de strategie van de Vennootschap;  

g. de vaststelling van het ondernemingsplan of budget van de Vennootschap, alsme-

de elke materiële wijziging of materiële afwijking van het vigerende onderne-

mingsplan of budget;  

h. de verkoop van of beschikking over alle of een essentieel deel van de activa van 

de Vennootschap;  

i. de uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de Ven-

nootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of 

vennootschap onder firma waarvan de Vennootschap volledig aansprakelijke ven-

note is;  

j. het aanvragen van toelating van de aandelen of schulden van de Vennootschap tot 

de handel op enige beurs;  

k. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers 

van de Vennootschap tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;  

l. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aan-

tal werknemers van de Vennootschap; en  

m. zodanige andere besluiten van het Bestuur als de Algemene Vergadering bij haar 

specifiek omschreven besluit heeft vastgesteld en aan het Bestuur heeft medege-

deeld.  

13.9 Het ontbreken van de ingevolge artikel 13.8 vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordi-

gingsbevoegdheid van het Bestuur of de bestuurders niet aan.  

13.10 Het Bestuur dient de aanwijzingen van de Algemene Vergadering op te volgen, tenzij deze 

aanwijzingen in strijd zijn met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden 

onderneming.  

BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING  

Artikel 14  

Het Bestuur, alsmede iedere bestuurder, vertegenwoordigt de Vennootschap.  

ALGEMENE VERGADERING - BIJEENROEPING EN AGENDERING  

Artikel 15  

15.1 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden of ten min-

ste eenmaal overeenkomstig artikel 18.1 besloten.  

15.2 Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls het Bestuur dan wel één of 

meer bestuurders overgaan tot bijeenroeping.  

15.3 Algemene Vergaderingen worden gehouden in de statutaire plaats van vestiging van de 

Vennootschap.  

15.4 De oproeping van Vergadergerechtigden geschiedt door middel van oproepingsbrieven 

niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering.  
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15.5 Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor de plaats van een Alge-

mene Vergadering, het oproepen of agenderen van een Algemene Vergadering niet in acht 

zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits alle Ver-

gadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van vergadering respectievelijk ermee 

hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt, en de bestuur-

ders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te 

brengen.  

ALGEMENE VERGADERING - VERGADERORDE  

Artikel 16  

16.1 De Algemene Vergadering voorziet zelf in haar leiding.  

16.2 De bestuurders hebben als zodanig in de Algemene Vergadering een raadgevende stem.  

16.3 Het Bestuur kan besluiten dat iedere Vergadergerechtigde bevoegd is om in persoon of bij 

een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel 

aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en voor zover 

van toepassing het stemrecht uit te oefenen.  

16.4 Door het Bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektro-

nisch communicatiemiddel.  

ALGEMENE VERGADERING - BESLUITVORMING  

Artikel 17  

17.1 In de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.  

17.2 Het Bestuur kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering via 

een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met 

stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden niet 

eerder uitgebracht dan op de dertigste dag voor die van de vergadering.  

17.3 Voor zover bij de wet geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten 

genomen met Volstrekte Meerderheid. Ongeldige en blanco stemmen worden niet als uit-

gebrachte stemmen geteld.  

ALGEMENE VERGADERING - BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING  

Artikel 18  

18.1 Besluitvorming van Aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschie-

den, mits alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben inge-

stemd. Instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaats-

vinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht.  

18.2 De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming als bedoeld in artikel 18.1 in 

de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.  

BOEKJAAR, JAARREKENING  

Artikel 19  

19.1 Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.  

19.2 Het Bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens 

verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de Algemene Vergadering 

op grond van bijzondere omstandigheden, een jaarrekening op en legt het deze voor de 

Aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap. Indien de Vennootschap 
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krachtens de wet verplicht is een jaarverslag op te stellen, legt het Bestuur binnen deze 

termijn ook het jaarverslag ter inzage voor de Aandeelhouders. De jaarrekening wordt on-

dertekend door alle bestuurders; indien van één of meer hunner de ondertekening ont-

breekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de jaarreke-

ning.  

19.3 De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast. Vaststelling van de jaarrekening op 

de wijze als omschreven in de eerste zin van artikel 2:210 lid 5 BW is uitgesloten.  

19.4 De Vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de jaarrekening, tezamen met de 

overige relevante stukken en gegevens, voor zover en op de wijze als wettelijk voorge-

schreven.  

UITKERING OP AANDELEN  

Artikel 20  

20.1 De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststel-

ling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het ei-

gen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.  

20.2 Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het Bestuur geen goedkeu-

ring heeft verleend. Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelij-

kerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven 

voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.  

20.3 Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de Vennootschap in haar 

kapitaal houdt niet mede.  

20.4 Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt 

slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in 

aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle Aandeelhouders wor-

den afgeweken.  

ONTBINDING EN VEREFFENING  

Artikel 21  

21.1 Ingeval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het Bestuur, 

tenzij de Algemene Vergadering anders besluit.  

21.2 Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen 

overblijft, wordt allereerst op de aandelen terugbetaald hetgeen van het nominale bedrag 

daarop gestort is. Hetgeen daarna van het vermogen overblijft, wordt uitgekeerd aan de 

Aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van hun aandelen. Op 

aandelen die de Vennootschap zelf houdt, kan geen uitkering aan de Vennootschap zelf 

plaatshebben.  

21.3 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 

van de ontbonden Vennootschap gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berus-

ten onder degene die daartoe door de Algemene Vergadering bij het besluit tot ontbinding 

is aangewezen. Indien een aanwijzing als voormeld door de Algemene Vergadering niet is 

geschied, geschiedt deze door de vereffenaren.  

OVERGANGSBEPALING  

Artikel 22  
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Het eerste boekjaar van de Vennootschap eindigt op éénendertig december tweeduizend vijftien.  

 


