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VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ARGENX SE  

 

zoals ter besluitvorming voor te leggen aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het Hilton Amsterdam Airport Schiphol, Schiphol 

Boulevard 701, 1118 BG Schiphol op 10 mei 2022.  

 

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. 
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HUIDIGE TEKST VOORGESTELDE WIJZIGING  TOELICHTING 

 

Artikel 6.  

 

Artikel 6.  

 

2. De vennootschap kondigt de uitgifte met 

voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan 

worden uitgeoefend aan op de website van de 

vennootschap. 

 

2. De vennootschap kondigt de uitgifte met 

voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan 

worden uitgeoefend, aan in de Staatscourant, in 

een landelijk verspreid dagblad en op de website 

van de vennootschap. Het voorkeursrecht kan 

worden uitgeoefend gedurende ten minste twee (2) 

weken na de dag van aankondiging in de 

Staatscourant. 

Deze wijziging sluit aan bij de 

bepalingen naar Nederlands recht 

voor voorkeursrechten. 

   

   

Artikel 11. Artikel 11.  

   

6. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende 6. Besluitvorming van de raad van bestuur kan ook Deze wijziging sluit aan bij de 
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noodzakelijkheid en het belang van de 

vennootschap zulks vereisen, kunnen de 

besluiten van de raad van bestuur worden 

genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle 

desbetreffende in functie zijnde bestuurders. 

 

schriftelijk buiten vergadering geschieden, mits alle 

in functie zijnde bestuurders (ten aanzien van wie 

geen tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 7 

bestaat) schriftelijk met die wijze van 

besluitvorming hebben ingestemd. 

bepalingen naar Nederlands recht 

voor besluitvorming van de raad van 

bestuur buiten vergadering. 

   

Artikel 11. Artikel 11.  

   

n/a 

 

6. Een bestuurder die een direct of indirect 

persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het 

belang van de vennootschap en de met haar 

verbonden onderneming heeft een tegenstrijdig 

belang. Iedere bestuurder meldt een tegenstrijdig 

belang onverwijld aan alle overige directeuren. Een 

directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en 

besluitvorming omtrent een onderwerp waarbij hij 

een tegenstrijdig belang heeft. In dat geval nemen 

de overige directeuren een besluit omtrent dat 

Een nieuw lid 7 wordt toegevoegd om 

de bepalingen naar Nederlands recht 

met betrekking tot tegenstrijdig 

belang van bestuurders te 

weerspiegelen. 
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onderwerp. Indien hierdoor geen besluit genomen 

kan worden door de uitvoerende bestuurders, 

nemen de niet-uitvoerende bestuurders een besluit 

omtrent dat onderwerp. Indien hierdoor geen 

besluit genomen kan worden door de niet-

uitvoerende bestuurders, neemt de raad van bestuur 

een besluit omtrent dat onderwerp alsof er geen 

tegenstrijdig belang bestaat als bedoeld in de eerste 

zin van dit lid. 

   

Artikel 13. Artikel 13.  

   

1. De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap 

te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot 

vertegenwoordiging komt mede aan twee 

uitvoerende bestuurders, gezamenlijk handelend. 

1. De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap 

te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot 

vertegenwoordiging komt mede aan iedere 

uitvoerende bestuurder toe. 

 

Aangezien er maar één uitvoerende 

bestuurder (de CEO) is, wordt 

voorgesteld om deze uitvoerende 

bestuurder zelfstandig bevoegd te 

maken om argenx te 

vertegenwoordigen.  

Artikel 17. Artikel 17.  
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1. De algemene vergadering benoemt een 

accountant (revisor) ten einde de door de raad 

van bestuur opgemaakte jaarrekening te 

onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan 

de raad van bestuur en een verklaring af te 

leggen. 

2. Indien de algemene vergadering nalatig is met de 

benoeming van een accountant (revisor) als 

bedoeld in lid 1 van dit artikel, geschiedt de 

benoeming door de raad van bestuur. 

3. De accountant (revisor) kan over zijn verklaring 

omtrent de getrouwheid van de jaarrekening 

worden bevraagd door de algemene vergadering. 

De accountant (revisor) zal worden uitgenodigd 

de algemene vergadering bij te wonen die is 

bijeengeroepen voor de vaststelling van de 

jaarrekening. 

4. De accountant (revisor) woont in ieder geval de 

vergadering van de raad van bestuur bij waarin 

1. De algemene vergadering benoemt een 

accountant ten einde de door de raad van bestuur 

opgemaakte jaarrekening te onderzoeken, 

daarover verslag uit te brengen aan de raad van 

bestuur en een verklaring af te leggen. 

2. Indien de algemene vergadering nalatig is met de 

benoeming van een accountant als bedoeld in lid 1 

van dit artikel, geschiedt de benoeming door de 

raad van bestuur. 

3. De accountant kan over zijn verklaring omtrent de 

getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd 

door de algemene vergadering. De accountant zal 

worden uitgenodigd de algemene vergadering bij te 

wonen die is bijeengeroepen voor de vaststelling 

van de jaarrekening. 

4. De accountant woont in ieder geval de vergadering 

van de raad van bestuur bij waarin het verslag van 

de accountant betreffende het onderzoek van de 

jaarrekening wordt besproken en waarin wordt 

De verwijzing naar “revisor” wordt 

weggehaald aangezien deze term 

(alleen) in België wordt gebruikt.  
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het verslag van de accountant (revisor) 

betreffende het onderzoek van de jaarrekening 

wordt besproken en waarin wordt besloten over 

de goedkeuring van de jaarrekening. 

besloten over de goedkeuring van de jaarrekening. 

 

   

Artikel 19. Artikel 19.  

   

1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening 

vast. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld 

indien de algemene vergadering geen kennis 

heeft kunnen nemen van de verklaring van de 

accountant (revisor). 

1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening 

vast. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld 

indien de algemene vergadering geen kennis heeft 

kunnen nemen van de verklaring van de 

accountant. 

De verwijzing naar “revisor” wordt 

weggehaald aangezien deze term 

(alleen) in België wordt gebruikt.  

   

Artikel 21. Artikel 21.  

   

Jaarlijks wordt ten minste één (1) algemene vergadering 

gehouden en wel op de tweede dinsdag van de maand 

mei op het uur en de plaats die in oproeping wordt 

vermeld. Indien die datum geen werkdag is, wordt de 

jaarlijkse algemene vergadering gehouden op de 

Jaarlijks wordt ten minste één (1) algemene vergadering 

gehouden binnen zes (6) maanden na afloop van het 

boekjaar. Andere algemene vergaderingen worden voorts 

gehouden zo dikwijls de raad van bestuur zulks 

noodzakelijk acht. 

Deze wijziging zorgt voor meer 

flexibiliteit voor het houden van 

algemene vergaderingen en is 

overeenkomstig Nederlands recht en 

de Nederlandse praktijk.     
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eerstvolgende werkdag. Algemene vergaderingen worden 

voorts gehouden, zo dikwijls de raad van bestuur zulks 

noodzakelijk acht 

   

Artikel 22. Artikel 22.  

   

1. Algemene vergaderingen worden gehouden in de 

plaats waar de vennootschap haar statutaire zetel 

heeft dan wel te Schiphol (gemeente 

Haarlemmermeer) en worden opgeroepen door 

de raad van bestuur, met inachtneming van de 

wettelijke bepalingen en de toepasselijke 

beursvoorschriften. 

1. Algemene vergaderingen worden gehouden in de 

plaats waar de vennootschap haar statutaire zetel 

heeft dan wel te Amsterdam of Schiphol (gemeente 

Haarlemmermeer) en worden opgeroepen door de 

raad van bestuur, met inachtneming van de 

wettelijke bepalingen en de toepasselijke 

beursvoorschriften. 

Deze wijziging zorgt voor meer 

flexibiliteit voor argenx om algemene 

vergaderingen ook in Amsterdam, 

Nederland te houden. 

   

Artikel 26. Artikel 26.  

   

2. Voor een besluit tot wijziging van de statuten of 

tot ontbinding van de vennootschap is een 

meerderheid van ten minste tweederde van de 

uitgebrachte stemmen vereist indien minder dan 

[Lid verwijderd] Lid 2 van artikel 26 wordt verwijderd 

aangezien dit verwijst naar een 

vereiste onder Belgisch recht, terwijl 

dit niet vereist is onder Nederlands 
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de helft van het geplaatste en uitstaande kapitaal 

in de desbetreffende vergadering is 

vertegenwoordigd. 

recht.  

 

 

  

 


