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VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 

 

van 

 

ProQR Therapeutics N.V. 

 

gevestigd te Leiden 

 

 

Onderstaand voorstel kent twee kolommen. In de eerste kolom is de tekst van de nu geldende statuten 

opgenomen. De tweede kolom bevat de voorgestelde tekst van de nieuwe statuten. 

 

 

BESTAANDE TEKST: VOORGESTELDE TEKST: 
 

Artikel 25.3: 

Algemene Vergaderingen worden gehouden in de 

plaats waar de Vennootschap haar zetel heeft of in 

Amsterdam, Rotterdam, Luchthaven Schiphol 

(gemeente Haarlemmermeer) of Den Haag. 

Artikel 25.3: 

Algemene Vergaderingen worden gehouden in de 

plaats waar de Vennootschap haar zetel heeft of in 

Amsterdam, Rotterdam, Luchthaven Schiphol 

(gemeente Haarlemmermeer), Den Haag, Oegstgeest 

Leidschendam, Katwijk, Noordwijk of Wassenaar. 

Titel artikel 31: 

VERSLAGGEVING - BOEKJAAR, 

JAARREKENING EN JAARVERSLAG 

 

Titel artikel 31: 

VERSLAGGEVING - BOEKJAAR, 

JAARREKENING EN JAARVERSLAG 

 

Artikel 31.2: 

Jaarlijks, binnen de desbetreffende wettelijke 

termijn, maakt de Raad van Bestuur de jaarrekening 

en het jaarverslag op en legt deze voor de 

aandeelhouders ter inzage ten kantore van de 

Vennootschap. 

Artikel 31.2: 

Jaarlijks, binnen de desbetreffende wettelijke termijn, 

maakt de Raad van Bestuur de jaarrekening en het 

bestuursverslag op en legt deze voor de 

aandeelhouders ter inzage ten kantore van de 

Vennootschap. 

Artikel 31.4: 

De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte 

jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 

2:392, lid 1 BW toe te voegen gegevens vanaf de 

oproep van de Algemene Vergadering, bestemd tot 

hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. 

Vergadergerechtigden hebben daar recht op inzage 

van die documenten en kunnen er kosteloos een 

afschrift van verkrijgen. 

Artikel 31.4: 

De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte 

jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens 

artikel 2:392, lid 1 BW toe te voegen gegevens vanaf 

de oproep van de Algemene Vergadering, bestemd tot 

hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. 

Vergadergerechtigden hebben daar recht op inzage van 

die documenten en kunnen er kosteloos een afschrift 

van verkrijgen. 

 


