PHARMING

Concept minutes AGM 2010

NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Pharming Group N.V.,
gevestigd te Leiden, hierna: "Pharming", gehouden te Leiden op 27 mei 2010.
Voorzitter:
Notulist:

Dhr. J. Blaak (voorzitter raad van commissarissen)
Dhr. J. Mos (Loyens & Loeff N.V.)

Opening en aankondigingen
De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken
weer.
De voorzitter deelt mede dat de voltallige raad van commissarissen en de voltallige raad van
bestuur aanwezig zijn. De ondernemingsraad is uitgenodigd aanwezig te zijn en de externe
accountant, PricewaterhouseCoopers, is aanwezig.
De voorzitter constateert dat alle voorschriften omtrent het oproepen en houden van vergaderingen
in acht zijn genomen en dat dus geldige besluiten genomen kunnen worden.
De voorzitter constateert dat de aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn tezamen
18.605.846 aandelen vertegenwoordigen. De voertaal in de vergadering is Nederlands. Vragen
aan de Engelstalige leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen kunnen in het
Engels gesteld worden en zullen in het Engels worden behandeld.
1.

Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2009 en de implementatie van de
Corporate Governance Code

De voorzitter constateert dat het verslag van de raad van bestuur over het kalenderjaar 2009 is
opgenomen in het jaarverslag op de pagina’s 31 tot en met 43.
De heer De Vries licht het verslag toe en geeft een overzicht van de status van de producten.
Voorts bespreekt hij de outlook voor 2010/2011 aan de hand van een presentatie, waarvan
hieronder een samenvatting volgt.
Pharming heeft het afgelopen jaar de hoofdpunten van de nieuwe Corporate Governance Code
geïmplementeerd. Een aantal verbeteringen ten opzichte van vorig jaar zijn: (i) het vergroten van
transparantie, (ii) een duidelijkere beschrijving van de strategie en risicoprofiel van de onderneming
en (iii) een uitgebreidere verslaggeving op het gebied van maatschappelijk verantwoord
ondernemen (‘corporate social responsibility issues’). In verband met de ‘risk and control’
mechanismen is op te merken dat Pharming op zoek is naar een fulltime CFO en in dit verband in
gesprek is met mogelijke kandidaten.
Rhucin
In 2009 heeft Pharming haar aanvraag voor marktintroductie van dit product ingediend. De totale
review periode voor die aanvraag bedraagt 210 dagen (exclusief onderbrekingen), waarvan nu 183
dagen verstreken zijn. Daarnaast is in december in de Verenigde Staten het pre-BLA proces
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gestart. Het toelatingsproces in de Verenigde Staten begint gewoonlijk met een uitgebreide
discussie over de inhoud van het dossier, voordat het bij de FDA wordt ingediend. Pharming’s
partner EczacBbaCB heeft eveneens een filing gedaan in Turkije.
Daarnaast is Pharming recentelijk een distributieovereenkomst aangegaan met Swedish Orphan
Biovitrum voor de distributie van Rhucin op de Europese markt. Swedish Orphan Biovitrum is
gespecialiseerd in het vermarkten en verkopen van weesgeneesmiddelen. Voor de distributie van
Rhucin buiten Europa is Pharming in onderhandeling met een aantal mogelijke partners.
rhC1INH
Ter voorbereiding van klinische studies met rhC1INH voor indicaties op het gebied van
transplantaties (AMR en DGF) heeft Pharming pre-klinisch onderzoek uitgevoerd. Pharming bereidt
nu klinische fase II-studies voor. Naar verwachting start dit jaar een fase II-studie voor AMR en
voor DGF mogelijk in 2011. Daarnaast wordt verder preklinisch onderzoek opgezet om
duidelijkheid te verkrijgen over eventuele additionele toepassingen van rhC1INH.
Lactoferrine
Pharming heeft geen progressie geboekt in het kader van de overeenkomst met Aslan, en is in
discussie met partijen in Europa en Azië voor voedingstoepassing van Pharming’s lactoferrine. De
GRAS-procedure bij de FDA heeft Pharming op eigen initiatief beëindigd.
DNage platform
In de Verenigde Staten heeft Pharming ODD status en IND goedkeuring gekregen voor Podarsan
en er is een ‘observational study’ gestart. Daarnaast onderzoekt Pharming de mogelijkheden van
een DNage spin-off. Met het oog daarop zal de heer Strijker per de datum van de vergadering
terugtreden als lid van de raad van bestuur van Pharming en bij DNage de positie van CEO op zich
nemen.
Financiële situatie
Vanuit financieel perspectief was 2009 geen makkelijk jaar voor Pharming. Desondanks is
Pharming erin geslaagd haar schuldpositie aanzienlijk te verlagen en een SEDA-overeenkomst af
te sluiten met Yorkville Advisors Global Master SPV LTD (“Yorkville”), voor een bedrag van EUR
30 miljoen.
Begin 2010 heeft Pharming EUR 7,5 miljoen financiering opgehaald in de vorm van een ‘private
convertible bond’. Deze ‘convertible bonds’ kunnen door de ‘bondholders’ geconverteerd worden in
aandelen.
Naast het aantrekken van financiering, is voor de financiële kracht van Pharming van belang dat,
waar mogelijk, kosten worden verlaagd. De spin-off van DNage past in dit plaatje. Pharming heeft
bovendien Kempen & Co. en Petercam Bank geëngageerd om haar te adviseren omtrent de
verdere financiering van de onderneming. Ten slotte is Pharming, zoals vanmorgen aangekondigd,
gestart met de voorbereiding van een aandelenemissie tot een bedrag van EUR 12 miljoen.
Financiële resultaten 2009 en Outlook 2010
Het verlies is in 2009 toegenomen ten opzichte van 2008, hetgeen met name verband houdt met
de hoge onderzoeks- en ontwikkelingskosten en de aflossing van bondhouders. Pharming stuurt
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erop aan om de kosten in de toekomst verder naar beneden te brengen en verwacht, zoals het zich
thans laat aanzien, Rhucin in oktober 2010 op de Europese markt te kunnen brengen. In eerste
instantie zal de focus liggen op Duitsland en het VK; daarna volgt de rest van Europa. De huidige
‘current assets’, die (exclusief liquide middelen) voor ongeveer 90% bestaan uit voorraden Rhucin,
zouden als gevolg deels liquide gemaakt kunnen worden.
De heer Laman Trip: Mede gezien het feit dat Rhucin reeds twee keer eerder is afgekeurd, sta ik
enigszins sceptisch tegenover de verwachte goedkeuring en wacht graag het bericht van de
officiële instanties af.
De heer De Vries: Op basis van de gunstige feedback van de autoriteiten, heeft Pharming alle
vertrouwen in een goede afloop.
De heer Giannetti: On D180, only 14 minor issues were left in regard to this year’s dossier, in
contrast to approximately 250 issues of the first filing (of which approximately 30 were critical). This
is rather exceptional and based on that we are confident that the authorities will approve Rhucin.
Aandeelhouder: Wat is de prijs die concurrent Shire rekent?
De heer De Vries: De verkoopprijs van het Shire product (Icatibant) bedraagt tussen de EUR 1.700
en EUR 1.900 per standaard dosering van 1 injectie, maar in geval van een ‘breakthrough attack’
zijn 2 doses nodig.
Aandeelhouder: Welke verkoopprijs denkt Pharming te gaan rekenen?
De heer De Vries: Pharming stelt de prijs niet vast en kan deze vraag dus niet beantwoorden. De
prijs wordt vastgesteld door Swedish Orphan Biovitrum. Overigens is Rhucin niet volledig
vergelijkbaar met het product van Shire. De producten wijken op een aantal punten af. Gezien de
resultaten van Rhucin is Pharming optimistisch, samen met Swedish Orphan Biovitrum een
kwalitatief goed product te kunnen brengen dat, ten opzichte van de concurrentie, zeer goede
kansen heeft op de Europese markt.
De heer Keyner (VEB): Hoeveel patiënten denkt Pharming op jaarbasis te kunnen gaan
behandelen in Europa?
De heer De Vries: Pharming gaat ervan uit dat zij met Rhucin een sterke marktpositie gaat
innemen, zo niet marktleider kan worden, op de Europese markt. Het is echter moeilijk in te
schatten hoe groot de Europese markt is, aangezien weinig marktcijfers bekend zijn. Dit in
tegenstelling tot de Amerikaanse markt die veel transparanter is. Swedish Orphan Biovitrum schat
de Europese markt op dit moment in op EUR 110 miljoen op jaarbasis.
De heer Keyner (VEB): Hoeveel jaar denkt Pharming nodig te hebben om de peak omzet te halen?
De heer De Vries: Dit zal tussen de 3 en 8 jaar liggen. Nogmaals, dit is niet de zaak van Pharming
maar van Swedish Orphan Biovitrum. De medisch adviseurs van Swedish Orphan Biovitrum zullen
gesprekken aangaan met de specialisten en patiëntenorganisaties op dit terrein. Een voordeel is
hierbij dat deze specialisten en organisaties al bekend zijn met het product omdat ze mee hebben
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gedaan met de klinische studies. Het inschakelen van artsenbezoekers heeft voor Rhucin geen zin.
De heer Keyner (VEB): In hoeverre kan Pharming profiteren van de verkoopsuccessen van
Rhucin?
De heer De Vries: De overeenkomst met Swedish Orphan Biovitrum bestaat, zoals gebruikelijk bij
dit soort overeenkomsten, uit een ‘cost of goods’ en een royalty component. De overeenkomst is
dusdanig dat beide organisaties uiteindelijk een gelijkwaardig gedeelte ontvangen. Daarbij moet de
aantekening gemaakt worden dat bij tegenvallende verkopen Pharming een hoger percentage
ontvangt en bij meevallende verkopen Swedish Orphan Biovitrum een iets hoger percentage van
de totale opbrengst ontvangt.
Een ander belangrijk punt is, dat Swedish Orphan Biovitrum een bijdrage zal leveren aan de
ontwikkelingskosten van mogelijke andere indicaties. De overeenkomst is dusdanig opgezet dat
tijdens de eerste periode de royalties voor Pharming lager zijn, terwijl naar mate de verkoop
toeneemt de royalties hoger zullen worden. Zodra er meer informatie is over de prijzen, zal
Pharming haar aandeelhouders hierover meer informatie verschaffen,.
De heer De Vries vervolgt zijn presentatie met de ’outlook 2010‘. Pharming verwacht de
aandeelhouders in juni een update te kunnen geven over het precieze verloop van de pre-BLA
filing en de timing daarvan. Daarin zal een conservatieve houding aangenomen worden. De
verwachting is vooralsnog dat, op voorwaarde dat voldoende financiële middelen beschikbaar zijn,
dit jaar daadwerkelijk kan worden aangevangen met de Fase II klinische studie voor de eerste
transplantatie-indicatie, Antibody Mediated Rejection, waarvoor al een IND goedkeuring ontvangen
is. Dit zou betekenen dat Pharming ruwweg tussen de twaalf en vijftien maanden nadat die studie
aangevangen is, de eerste resultaten kan verwachten. Het is een ‘Proof of Concept’ studie om te
bepalen of het beoogde therapeutisch effect inderdaad in patiënten kan worden gereproduceerd.
Hiervan zijn al veelbelovende preklinische resultaten gezien..
Een minstens zo interessante commerciële indicatie, waarvoor thans nog wel grondwerk verricht
dient te worden, is een studie voor DGF. Deze gaat naar verwachting in het eerste kwartaal van
2011 van start.
Zoals aangekondigd, is Pharming gestart met het uitspinnen van DNage. Het aanhouden van
DNage zou er mogelijk toe kunnen leiden dat de financiele toekomst van de organisatie
onverantwoord zou worden beperkt, zulks mede gezien de moeilijke situatie waarin de
onderneming heeft verkeerd en nog verkeert. De heer Strijker zal de positie van CEO van DNage
op zich nemen en Pharming is in onderhandeling over het verstrekken van een beperkt
overbruggingskrediet aan DNage.
Pharming onderzoekt tevens de mogelijkheden voor additionele licentie-overeenkomsten in NoordAmerika (Mexico, Canada en de Verenigde Staten). Met name de Verenigde Staten hebben in dit
verband de bijzondere aandacht omdat het de grootste markt ter wereld is. Pharming is met
diverse potentiële partners in gesprek.
De heer de Vries eindigt zijn presentatie van de financiële cijfers en wijst op de noodzaak om zowel
de ‘cash burn’ omlaag te brengen, als aanvullende financiering zeker te stellen. Gezien het aantal
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variabelen dat daarop op dit moment van invloed is, kan Pharming op dit moment nog geen
indicatie geven voor het verwachte financiële resultaat over 2010.
De heer Van Zijl: Loopt er nog een ‘compassionate use’ aanvraag voor Rhucin?
De heer Pijpstra: Op dit moment niet. Pharming heeft een protocol klaarliggen voor als dat nodig
mocht zijn.
De heer Keyner (VEB): Waarom is er niet eerder besloten DNage af te stoten, gezien de eerdere
teleurstellende reacties van de autoriteiten aangaande de goedkeuring van Rhucin en de relatief
zwakke balans van Pharming?
De heer De Vries: De afgelopen jaren heeft Pharming zich vooral gefocust op de zware
schuldpositie en de goedkeuring van Rhucin. Nu die onderwerpen beter onder controle zijn, heeft
de situatie rondom DNage weer meer prioriteit gekregen. Dat had – toegegeven – mogelijk een
paar maanden eerder kunnen gebeuren.
De heer Keyner (VEB) : Is hier geen sprake van een belangenconflict voor de heer Strijker?
De heer De Vries: Nee, de heer Strijker heeft zich altijd afzijdig gehouden van discussies die
Pharming voerde over DNage.
Aandeelhouder: Kunt u aangeven in welke orde van grootte de ‘earn-out’ was?
De heer De Vries: Dat kunt u terugvinden in het jaarverslag. De ‘earn-outs’ bestaan uit een aantal
toekomstige ‘milestone payments’ die nog betaald dienen te worden en DNage heeft nog een
‘royalty’-verplichting aan de voormalig DNage aandeelhouders. De ‘earn-outs’ zijn op verschillende
zaken gebaseerd: deels op het eerste product en deels op het tweede product dat uit de DNage
pijplijn komt wanneer deze het klinische stadium bereiken.
Aandeelhouder: Hebben de banken Kempen & Co en Petercam Bank, waar Pharming nu mee in
zee is gegaan, ervaring op dit terrein?
De heer De Vries: Kempen en Petercam zijn beiden sterk in de industrie en markt waarin Pharming
zich thans begeeft.
Aandeelhouder: Pharming is voornemens DNage terug te verkopen aan de vroegere eigenaren. Er
wordt een bedrag genoemd van maximaal EUR 10 miljoen aan toekomstige betalingen?
De heer De Vries: Dat zijn de ‘milestones’ die zijn afgekocht. Daar is overeenstemming over bereikt
in een ‘settlement agreement’.
De heer Van Zijl. Kan Pharming iets zeggen over de voorwaarden van de aangekondigde EUR 12
miljoen ‘equity’ financiering?
De heer De Vries: Indien mogelijk zouden we die voorwaarden uiteraard bekend maken, maar
meer dan in het persbericht van vandaag kunnen we niet melden. U kunt hierover contact
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opnemen met Petercam of Kempen.
Aandeelhouder (vertegenwoordiger van aandeelhouder VBDO): U gaf aan dat de verslaggeving
van MVO-informatie is uitgebreid in het jaarverslag 2009. Deze informatievoorziening kan echter
verbeterd worden, onder meer met kwantitatieve informatie en lange termijnbestellingen. De
Access for Medicine Index kan Pharming helpen om het MVO-beleid verder te ontwikkelen. Is
Pharming op de hoogte van deze Index?
De heer De Vries: In grote lijnen wel, niet tot in detail. Relevant in dit verband is dat Rhucin geen
middel is dat zomaar in de apotheek te verkrijgen is. Het is een weesgeneesmiddel voor een hele
zeldzame ziekte en zal daarom niet op de prioriteitenlijst staat van armere landen. Uiteraard streeft
Pharming ernaar lange termijndoelstellingen te kwantificeren en preciezer te voorspellen. In de
toekomst wordt dat hopelijk makkelijker.
Aandeelhouder (vertegenwoordiger van aandeelhouder VBDO): Kan Pharming informatie geven
over hoe zij haar HR-doelen wil vormgeven?
De heer De Vries: Jazeker, die doelstellingen staan beschreven in een intern HR-plan. Helaas kan
daarover dus geen informatie worden gedeeld. Mogelijk dat dit in de toekomst anders zal zijn.
De voorzitter dankt de raad van bestuur voor de wijze waarop zij de aandeelhouders heeft
geïnformeerd.
2.

Vaststelling jaarrekening 2009

De voorzitter constateert dat de jaarrekening over het boekjaar 2009 conform de wettelijke
voorschriften is opgemaakt. Hij constateert vervolgens dat de jaarrekening op 30 april 2010 is
ondertekend door alle leden van zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen en dat
PricewaterhouseCoopers een goedkeurende accountantsverklaring heeft afgegeven. De
jaarrekening dient te worden vastgesteld door de vergadering van aandeelhouders.
De voorzitter stelt de aandeelhouders in de gelegenheid tot het stellen van vragen over de
jaarrekening over het boekjaar 2009.
De heer Keyner (VEB): Hoe is de laatste stand van de financiële zaken, in hoeverre kan Pharming
de komende zes maanden overbruggen?
De heer De Vries: Pharming heeft nog financiële middelen tot haar beschikking en kan nog even
vooruit maar het zal niet lang duren voordat aanvullende middelen nodig zijn.
De heer Keyner (VEB): Hoe heeft Pharming de laatste maanden gebruik gemaakt van de
bevoegdheid aanvullende uitgiftes te doen en terug te betalen op bonds?
De heer De Vries: Pharming doet, zoals de regels voorschrijven, steeds de vereiste regulatoire
meldingen van wijzigingen in haar aandelen kapitaal. Dat betekent dat wanneer er gebruik zou zijn
gemaakt van de Yorkville overeenkomst, er zeker een dergelijke melding te zien zou zijn geweest.
Wat u wel gezien heeft, is dat de houders van de private convertible bonds vanaf april 2010 zijn
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gaan converteren. U heeft gezien dat, grofweg, EUR 2,8 miljoen van dergelijke bonds
geconverteerd is. Dit betreft bonds die geen terugbetalingsverplichting kennen, maar kan wel voor
het einde van het jaar worden geconverteerd.. Op de 2007 bonds, de public bonds, dient Pharming
in principe EUR 10,9 miljoen terug te betalen. De huidige private bondhouders zijn stukje bij beetje
aan het converteren en dat komt goed van pas. Daar staat tegenover dat dit converteren een
verkoopdruk op de marktprijs legt.
De heer Keyner (VEB): Is Pharming in gesprek met de public bondholders, om hen te bewegen
ook iets te gaan doen?
De heer De Vries: Ja, er zijn voortdurend gesprekken gaande.
De heer Keyner (VEB): Hoe verlopen die gesprekken en hoe schat u de slagingskans daarvan in?
De heer De Vries: Het is op dit moment zeer lastig aan te geven of te voorspellen hoe die
gesprekken zullen aflopen.
De heer Keyner (VEB): Het jaarverslag vermeldt op bladzijde 48 dat er control issues waren. Kan
de accountant deze toelichten?
De accountant (PriceWaterhouseCoopers): Met de raad van commissarissen en de raad van
bestuur is overeengekomen dat hij zich hierover niet publiekelijk zal uitlaten. Het is derhalve aan
hen hierop te reageren.
De heer de Vries: Het betreft een aantal ondergeschikte zaken die na verdere discussie en
geplande acties, zoals het aannemen van een CFO, geen verdere relevantie meer hebben.
De heer Keyner (VEB): Het aantrekken van aanvullende financiering zou een stuk gemakkelijker
worden als naast DNage mogelijk ook andere onderdelen verkocht zouden kunnen worden.
Wellicht kan Pharming overwegen Lactoferrin te verkopen? Zou hier een markt voor zijn?
De heer De Vries: De overige producten hebben uiteraard wel de aandacht, maar de kernactiviteit
van Pharming is Rhucin voor HAE en andere indicaties. Gezien de financiële situatie, sluit
Pharming een verkoop of stop van andere activiteiten niet uit.
De voorzitter constateert dat er geen verdere vragen meer zijn en stelt aan de orde het voorstel tot
vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2009.
De voorzitter constateert dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen.
3a.

Verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de raad
van bestuur voor het door hen gedurende het boekjaar 2009 gevoerde bestuur en geeft
gelegenheid tot het stellen van vragen.
De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn.
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Voorts constateert hij dat het voorstel met 480.612 stemmen tot onthouding en 119.219 stemmen
tegen is aangenomen.
3b.

Verlenen van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de raad
van commissarissen voor het door hen gedurende het boekjaar 2009 gehouden toezicht op het
bestuur en geeft gelegenheid tot het stellen van vragen.
De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn.
Voorts constateert hij dat het voorstel met 480.612 stemmen tot onthouding en 119.219 stemmen
tegen is aangenomen.
De voorzitter deelt nogmaals mede dat de heer Strijker vanaf heden op eigen verzoek terugtreedt
als bestuurder van Pharming. De voorzitter wenst hem veel succes toe.
Vervolgens deelt de voorzitter mede dat de heer Macleod met ingang van heden terugtreedt als
commissaris, overeenkomstig het rooster van aftreden.
4a.

Beloningsbeleid van de Raad van Bestuur

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel tot het verlenen van goedkeuring van de aanpassing
van het beloningsbeleid van de leden van de raad van bestuur, zoals opgenomen in het rapport
van de remuneratie comité, dat op haar beurt is opgenomen in het jaarverslag 2009.
De voorzitter geeft aan dat de leden van de raad van bestuur geen salarisverhoging krijgen en dat,
gezien de financiële situatie van Pharming, hun bonus niet zal worden uitgekeerd in geld maar in
aandelen. De heer De Vries (voorzitter) voegt hieraan toe dat hij zijn overeengekomen
salarisverhoging van EUR 10.000 niet heeft geaccepteerd.
De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen.
De heer Keyner (VEB): Op welke gronden wordt de bonus in aandelen verstrekt aan de leden van
de raad van bestuur?
De voorzitter: Het gaat om persoonlijke en ondernemingsgerelateerde targets. De
ondernemingsgerelateerde targets zijn uiteengezet in het jaarverslag. Een van de
ondernemingsgerelateerde targets die behaald is, was het afsluiten van een commerciele
overeenkomst voor eind april 2010.
De heer Keyner (VEB): Kunt u aangeven welke targets er niet zijn gehaald in 2009?
De heer De Vries : De ondernemingsgerelateerde targets voor 2009 waren voornamelijk
gerelateerd aan Rhucin en die zijn niet behaald. De leden van de raad van bestuur hebben de
meeste van hun persoonlijke targets wel behaald.
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De heer Keyner (VEB): Kan er meer transparantie worden gegeven voor wat betreft de
persoonlijke targets?
De heer De Vries: De mogelijkheden hiertoe zullen intern, onder andere met de remuneratie
comité, worden bezien.
Aandeelhouder: I have a question about 2010. This concerns the kind of options you are granting
to the executives, more specifically the share option grants, see page 58. I understand that no
specific performances are required nor that any sort of targets have to be met. So, is it right to say
that an executive just has to stay alive and employed in order for him to get his salary and his
potential bonus and potential share options?
De heer De Vries: The performance is a total package. related to the terms of the executives’
achievement, their own personal objectives, as well as the company objectives.
Aandeelhouder: It was not a retention bonus or anything like that, then? Because that was what I
understood when I read the paragraph.
De heer De Vries: No, it is not a retention bonus, there is a base salary and there are standard
benefits such as holiday allowance. Furthermore, there is a potential for a bonus and for
participating share options. So look at it as a total package.. Pharming is trying to avoid a situation
where somebody is granted a large number of options and then walks out on the company.
Aandeelhouder: Het ziet ernaar uit dat het beleid van Pharming duurzaam is. Mijn concrete vraag
is wat zo’n beetje de verhoudingen zijn, zowel op korte termijn als op lange termijn.
De heer De Vries: Bij biotech gaat het per definitie om lange termijn trajecten en Pharming houdt
zich dus bij uitstek met duurzaam ondernemersschap bezig. Wanneer Pharming voor een
weesgeneesmiddel een marktregistratie krijgt, impliceert dit dat het om een middel gaat voor
toepassingen waarvoor nog geen (goede) geneesmiddelen beschikbaar zijn. Het
duurzaamheidkarakter van een bedrijf als Pharming is daarmee bijna 100%. Pharming is als bedrijf
- maar dat slaat op de hele life science en biotechnologiewereld - in staat om tegen dergelijke
ziekten, waarvoor op dit moment nog geen behandeling is, nieuwe producten in de pijplijn van de
grote pharmabedrijven te krijgen. Er zijn derhalve weinig activiteiten zo duurzaam als de life
science.
Aandeelhouder: Worden in de toekomst beurskoers en dividend eventueel gekoppeld aan de
bonus?
De heer De Vries: Dat is niet onwaarschijnlijk. Het is zeer goed denkbaar dat deze onderwerpen in
doelstellingen en criteria gaan meewegen. In hoeverre die doelstellingen en criteria dan ook
publiek gemaakt zullen worden, dat is een tweede. Op dit moment is dat echter lastig. Omdat
Pharming nog een bedrijf in de ontwikkelingsfase is, is het moeilijk harde doelstellingen te bepalen
en deze vervolgens te meten, onder andere aangezien veel van dergelijke zaken ook nog eens
zeer concurrentiegevoelig zijn.
De heer Keyner (VEB): Een deel heeft u toch al in het ‘Long Term Incentive Plan’ verwerkt? Dat is
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redelijk transparant.
De heer De Vries: Dat klopt en daarin is te lezen dat wanneer Pharming niet bij de top 50% van de
referentie groep behoort, er geen aandelen worden toegekend.
Aandeelhouder: Aandeelhouders storen zich eraan dat er geen dividend uitgekeerd wordt en de
bonussen wel toegekend worden. In dit geval kan het niet anders maar in de toekomst zouden we
toch graag willen dat daar verandering in komt.
De heer De Vries: Er is dit jaar geen ‘cash’ bonus toegekend en er is een verschil tussen de
verschillende vormen van een ‘cash’ bonus en een bonus in aandelen.
De voorzitter brengt in stemming het voorstel tot het verlenen van goedkeuring van de aanpassing
van het beloningsbeleid van de leden van de raad van bestuur, zoals opgenomen in het rapport
van de remuneratie comité , dat op haar beurt is opgenomen in het jaarverslag.
Voorts constateert hij dat het voorstel met 247.302 stemmen tot onthouding en 1.536.418 stemmen
tegen is aangenomen.
4b.

Goedkeuring optieplan raad van bestuur

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel tot goedkeuring van het optieschema voor de leden van
de raad van bestuur zoals vermeld in het jaarverslag.
De voorzitter constateert dat er verder geen vragen zijn en constateert dat het voorstel met
247.302 stemmen tot onthouding en 1.897.811 stemmen tegen is aangenomen.
5a.

Bezoldiging leden van de raad van commissarissen

De voorzitter deelt mede dat de raad van commissarissen heeft gemeend het voorstel tot
verhoging van de beloning van de leden van de raad van commissarissen in te trekken gezien de
financiële positie van Pharming. Hierdoor komt dit agendapunt te vervallen.
De aandeelhouders complimenteren de raad van commissarissen voor dit initiatief.
5b.

Bezoldiging leden van de raad van commissarissen met betrekking tot het ‘2010 Long
Term Incentive Plan’

De voorzitter stelt vervolgens aan de orde het voorstel tot goedkeuring van toetreding van de leden
van de raad van commissarissen tot het ‘2010 Long Term Incentive Plan’, zoals omschreven in het
jaarverslag 2009 en geeft gelegenheid tot het stellen van vragen.
De heer Keyner (VEB): De VEB is geen voorstander van variabele beloning voor commissarissen,
in welk opzicht dan ook, en stemt op dit punt derhalve altijd tegen. Zoals gezegd vindt de VEB het
gebaar van het vorige punt mooi en onthoudt zich daarom hierbij van stemmen.
De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn en constateert dat het voorstel met 247.302
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stemmen tot onthouding en 480.612 stemmen tegen is aangenomen.
6.

Benoeming PriceWaterhouseCoopers als externe accountant

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om PriceWaterhouseCoopers aan te stellen als
accountant van de vennootschap ter controle van de jaarrekening en het jaarverslag voor het
boekjaar 2010 en geeft gelegenheid tot het stellen van vragen.
Aandeelhouder: De benoeming van de accountant halverwege het jaar voor het betreffende jaar is
eigenlijk te laat. Kan in het vervolg de benoeming in de algemene vergadering voor het komende
jaar zijn?
Voorzitter: De mogelijkheden hiervoor zullen onderzocht worden.
De voorzitter constateert dat er verder geen vragen zijn en constateert voorts dat het voorstel met
algemene stemmen is aangenomen.
7a.

Benoeming raad van bestuur als bevoegd vennootschapsorgaan voor (i) de uitgifte
van aandelen, (ii) het verlenen van optierechten en (iii) het beperken of uitsluiten van
het voorkeursrecht

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel tot aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd
orgaan voor (i) de uitgifte van aandelen (ii) het verlenen van optierechten en (iii) het beperken of
uitsluiten van het wettelijk voorkeursrecht voor een periode eindigend op 27 mei 2011, welke
bevoegdheid beperkt is tot de hoogte van het maatschappelijk kapitaal ten tijde van het besluit tot
uitgifte verlenging en/of beperking of uitsluiting.
De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen.
Een aantal aandeelhouders geeft aan de gevraagde bevoegdheid te ruim te vinden.
De voorzitter licht toe dat Pharming, gezien de situatie waarin zij zich thans bevindt, een dergelijke
ruimte nodig heeft zodat het bestuur zo nodig adequaat kan op treden. Pharming kan zich
momenteel geen beperking veroorloven. De voorzitter geeft aan dat dit in de toekomst anders kan
zijn.
De heer Frankema: Wanneer denkt Pharming een winstgevende onderneming te zijn?
Voorzitter: Een uitspraak hierover zou op dit moment zuiver speculatief zijn.
De voorzitter constateert dat er verder geen vragen meer zijn en constateert dat het voorstel met
2.264.432 stemmen tegen - en derhalve met meer dan drie kwart van de uitgebrachte stemmen
voor- is aangenomen.
7b.

Verlening van de bevoegdheid van de raad van bestuur tot het inkopen van aandelen

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de raad van
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bestuur aandelen in te kopen, zodanig dat de algemene vergadering de raad van bestuur voor een
periode eindigend op 27 mei 2011 machtigt, na verkregen goedkeuring van de raad van
commissarissen, tot inkoop over te gaan van ten hoogste een tiende deel van de geplaatste
aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan, al dan niet ter beurze, voor
een prijs die niet lager is dan de nominale waarde van die aandelen en niet hoger is dan tien
procent boven het gemiddelde van de slotkoers die voor de gewone aandelen worden genoteerd,
blijkens de officiële prijscourant van EuroNext Amsterdam NV gedurende de vijf opeenvolgende
beursdagen voorafgaande aan de dag van de inkoop.
De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn en dat het voorstel met algemene stemmen is
aangenomen.
8.

De rondvraag.

De voorzitter biedt de gelegenheid tot het stellen van vragen.
De heer Laman Trip: Het is goed te zien dat Pharming zo enthousiast is over Rhucin en het is te
hopen dat de finish op korte termijn wordt gehaald.
De heer Keyner (VEB): Het gemelde aantal aanwezige stemmen, is dat inclusief de afgegeven
volmachten?
Voorzitter: Ja.
Sluiting
Ten slotte sluit de voorzitter onder dankzegging aan de aanwezigen de vergadering.
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