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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 

(ProQR Therapeutics N.V.) 

 

 

Op ⚫ tweeduizend twintig is voor mij, mr. ⚫, notaris te Amsterdam, verschenen: 

⚫.  

De comparant heeft het volgende verklaard: 

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van na te noemen 

vennootschap, gehouden op ⚫ tweeduizend twintig, is besloten de statuten van 

ProQR Therapeutics N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Leiden, 

kantoorhoudende te Zernikedreef 9, 2333 CK Leiden en ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer 54600790 (de vennootschap) partieel te wijzigen, 

alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze 

besluitvorming blijkt uit een exemplaar van de notulen van de hiervoor bedoelde 

vergadering dat aan deze akte is gehecht (Bijlage). 

De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor 

een waarnemer van mr. drs. P.C. Cramer-de Jong, notaris te Amsterdam, op 

zevenentwintig februari tweeduizend achttien. 

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de 

vennootschap hierbij gewijzigd als volgt. 
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Wijziging. 

Artikel 21.4 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt: 

"21.4 De Raad van Commissarissen zal commissies instellen als de Raad van 

Commissarissen wenselijk acht. De Raad van Commissarissen zal de 

reglementen vaststellen waarin de samenstelling, taken, organisatie en 

besluitvorming van deze commissies geregeld wordt." 

Slot. 

De comparant is mij, notaris, bekend. 

Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 

Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van deze akte zakelijk aan de 

comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daarna verklaard van de 

inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige 

voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze 

akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend. 

 


