VOORSTEL TOT
STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV
Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1,
8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als
volgt:
Huidige tekst:

Voorgestelde tekst:

Toelichting:

7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2)
gezamenlijk handelende Uitvoerend
Bestuurders, zijn bevoegd de
Vennootschap te vertegenwoordigen.

7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2)
gezamenlijk handelende Uitvoerend
Bestuurders, zijn bevoegd de
Vennootschap te vertegenwoordigen. In
het geval er slechts één Uitvoerende
Bestuurder in functie is, is die
zelfstandig bevoegd de Vennootschap te
vertegenwoordigen.

Sedert de introductie van een zgn one
tier board in juni 2016 is er slechts één
bestuursorgaan waarin zowel Uitvoerend
Bestuurders als niet Uitvoerend
Bestuurders zitting hebben. In de regel
zullen er twee Uitvoerend Bestuurders
zijn maar het kan zijn dat er slechts één
Uitvoerend Bestuurder in functie is. Op
grond van de huidige tekst van artikel
7.7.1. moeten dan alle Bestuurders
tekenen om de vennootschap te
vertegenwoordigen. Dat is uiterst
onpraktisch. Vandaar dat in dat geval de
enige Uitvoerend Bestuurder daartoe
ook bevoegd is.

PROPOSAL TO AMEND THE
ARTICLES OF UNIQURE NV
Proposal to amend articles 7.7.1, 8.6.1,
9.1.2 and 9.1.3 as follows:
Proposal:

Explanatory note:

7.7.1. The Board as well as two (2)
Executive Directors acting jointly are
authorised to represent the Company. In
case only one Executive Director is in
office, such Executive Director is
authorised to represent the Company
acting independently.

As of the introduction of a one-tier
board in June 2016, the Company has
only one corporate organ consisting of
both Executive and non-Executive
Directors. As a rule, there will be two
Executive Directors but there could also
be only one Executive Director in office.
According to the current wording of
article 7.7.1. in such event all Directors
both Executive and non-Executive will
need to act jointly so as to bind the
Company. This is highly impractical.
Consequently, it is now proposed to
provide that in case only one Executive
Director is in office, such Director may
sign acting independently.

Current wording:
7.7.1. The Board, as well as two (2)
Executive Directors acting jointly are
authorised to represent the Company.

Huidige tekst:
8.6.1. Besluiten op voorstel van het
Bestuur worden door de Algemene
Vergadering genomen bij volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, tenzij de wet of de statuten
anders bepalen. Tenzij de wet een
andere meerderheid van stemmen of
quorum voorschrijft, worden alle overige
besluiten genomen met een volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, op de voorwaarde dat deze
meerderheid meer dan een derde van
het geplaatste kapitaal
vertegenwoordigt.
Een tweede vergadering als bedoeld in
artikel 2:120 lid 3 BW kan niet worden
bijeengeroepen.

Voorgestelde tekst:
8.6.1. Tenzij de wet een andere
meerderheid van stemmen of quorum
voorschrijft, worden alle besluiten van
de Algemene Vergadering genomen met
een volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, in een
vergadering waarin meer dan een derde
van het geplaatste kapitaal is
vertegenwoordigd.
Een tweede vergadering als bedoeld in
artikel 2:120 lid 3 BW kan niet worden
bijeengeroepen.

Toelichting:
De voorschriften van NASDAQ schrijven
voor alle besluiten van de Algemene
Vergadering een quorum van ten minste
1/3e van het kapitaal voor. Dat
voorschrift is nu verwerkt in het nieuwe
voorstel.

Current wording:
8.6.1. Resolutions proposed to the
General Meeting by the Board shall be
adopted by a simple majority of the
votes cast unless the law or these
articles of association provide otherwise.
Unless another majority of votes or
quorum is required by virtue of the law,
all other resolutions shall be adopted by
at least a simple majority of the votes
cast, provided such majority represents
more than one-third of the issued share
capital.
A second meeting referred to in article
2:120, subsection 3 DCC cannot be
convened

Proposal:
8.6.1. Unless another majority of votes
or quorum is required by virtue of the
law, all resolutions of the General
Meeting shall be adopted by at least a
simple majority of the votes cast, in a
meeting where more than one-third of
the issued share capital is represented.
A second meeting referred to in article
2:120, subsection 3 DCC cannot be
convened.

Explanatory note:
The NASDAQ rules require for all
resolutions of the General Meeting to be
valid a 1/3 quorum of the issued
capital. Article 8.6.1 needs to be revised
so as to comply with these rule.

Huidige tekst:
1 Definities:
- Jaarverslag: het jaarverslag als
bedoeld in artikel 2:391 BW;

Voorgestelde tekst:
1. Definities:
- Bestuursverslag: het jaarverslag als
bedoeld in artikel 2:391 BW;

9.1.2. Jaarlijks, binnen de daartoe door
de wet gestelde termijn, maakt het
Bestuur een Jaarrekening op.
De Jaarrekening gaat vergezeld van de
verklaring van de accountant bedoeld in
artikel 9.2.1, indien de in dat artikel
bedoelde opdracht is verstrekt, van het
Jaarverslag, tenzij artikel 2:391 BW niet
voor de Vennootschap geldt, en van de
overige gegevens, voor zover die bij de
stukken moeten worden gevoegd
ingevolge die van toepassing zijnde
verplichte regelgeving.
De Jaarrekening wordt ondertekend
door alle Bestuurders; ontbreekt de
ondertekening van een of meer van hen,
dan wordt daarvan onder opgaaf van de
reden melding gemaakt.
9.1.3. De Vennootschap zorgt dat de
opgemaakte Jaarrekening, het
Jaarverslag (indien van toepassing) en
de in artikel 9.1.2. bedoelde overige
gegevens vanaf de dag van de oproeping
tot de Algemene Vergadering bestemd
tot hun behandeling, ten kantore van de
Vennootschap aanwezig zijn. De
Aandeelhouders en overige
Vergadergerechtigden kunnen die
stukken aldaar inzien en daarvan
kosteloos een afschrift verkrijgen.

9.1.2. Jaarlijks, binnen de daartoe door
de wet gestelde termijn, maakt het
Bestuur een Jaarrekening op.
De Jaarrekening gaat vergezeld van de
verklaring van de accountant bedoeld in
artikel 9.2.1, indien de in dat artikel
bedoelde opdracht is verstrekt, van het
Bestuursverslag, tenzij artikel 2:391 BW
niet voor de Vennootschap geldt, en van
de overige gegevens, voor zover die bij de
stukken moeten worden gevoegd
ingevolge die van toepassing zijnde
verplichte regelgeving.
De Jaarrekening wordt ondertekend
door alle Bestuurders; ontbreekt de
ondertekening van een of meer van hen,
dan wordt daarvan onder opgaaf van de
reden melding gemaakt.
9.1.3. De Vennootschap zorgt dat de
opgemaakte Jaarrekening, het
Bestuursverslag (indien van toepassing)
en de in artikel 9.1.2. bedoelde overige
gegevens vanaf de dag van de oproeping
tot de Algemene Vergadering bestemd
tot hun behandeling, ten kantore van de
Vennootschap aanwezig zijn.
De Aandeelhouders en overige
Vergadergerechtigden kunnen die
stukken aldaar inzien en daarvan
kosteloos een afschrift verkrijgen.

Toelichting:
Met de invoering van de Uitvoeringswet
richtlijn jaarrekening heet het
Jaarverslag thans Bestuursverslag.

Current wording:

Proposal:

9.1.2. Annually, within the term set by
law, the Board shall prepare Annual
Accounts.
The Annual Accounts shall be
accompanied by the auditor’s statement
referred to in article 9.2.1, if the
instruction referred to in that article has
been given, by the Annual Report,
unless section 2:391 DCC does not
apply to the Company, as well as by the
other particulars to be added to those
documents by virtue of applicable
statutory provisions.
The Annual Accounts shall
be signed by all Board Members; if the
signature of one or more of them is
lacking, this shall be disclosed, stating
the reasons therefor.
9.1.3. The Company shall ensure that
the Annual Accounts as prepared, the
Annual Report (if applicable) and the
other particulars referred to in article
9.1.2 shall be made available at the
office of the Company as of the date of
the notice of the General Meeting at
which they are to be discussed.
The Shareholders and
other Persons entitled to attend General
Meetings may inspect the above
documents at the office of the Company
and obtain a copy thereof free of charge.

9.1.2. Annually, within the term set by
law, the Board shall prepare Annual
Accounts.
The Annual Accounts shall
be accompanied by the auditor’s
statement referred to in article 9.2.1, if
the instruction referred to in that article
has been given, by the Report of the
Board of Directors, unless section 2:391
DCC does not apply to the Company, as
well as by the other particulars to be
added to those documents by virtue of
applicable statutory provisions.
The Annual Accounts shall
be signed by all Board Members; if the
signature of one or more of them is
lacking, this shall be disclosed, stating
the reasons therefor.
9.1.3. The Company shall ensure that
the Annual Accounts as prepared, the
Report of the Board of Directors (if
applicable) and the other particulars
referred to in article 9.1.2 shall be made
available at the office of the Company as
of the date of the notice of the General
Meeting at which they are to be
discussed.
The Shareholders and
other Persons entitled to attend General
Meetings may inspect the above
documents at the office of the Company
and obtain a copy thereof free of charge.

Explanatory note:
Since the implementation of the EU
Directive on Annual Accounts the word
'Annual Report' (in Dutch: 'jaarverslag')
was changed into Management Report (
in Dutch:'Bestuursverslag'). The
Company uses the term 'Report of the
Board of Directors'.

