PHA R MING
NOTULEN van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Pharming
Group N.V., gevestigd te Leiden, hierna: "Pharming", gehouden te Leiden op 1 oktober 2010.
Voorzitter:
Notulist:
1.

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 met uitzondering van de heren Ward en Ernst, de voltallige raad van
commissarissen en de voltallige raad van bestuur aanwezig zijn. De ondernemingsraad is
eveneens uitgenodigd.
De voorzitter constateert dat alle voorschriften omtrent het oproepen en houden van vergaderingen
in acht zijn genomen. In de oproeping is de agenda voor de vergadering opgenomen en is vermeld
dat de stukken voor de vergadering, waaronder de integrale tekst van de statuten na verwerking van
de voorgestelde wijziging, op de voorgeschreven wijze ter inzage zijn gelegd en verkrijgbaar zijn
gesteld. De voorzitter constateert mitsdien dat geldige besluiten kunnen worden genomen over alle
aangekondigde onderwerpen, waaronder een voorstel tot wijziging van de statuten van Pharming.
De voorzitter deelt mede dat het wettelijk niet meer verplicht is aandeelhoudersvergaderingen via een
landelijk verspreid Nederlands dagblad en de Officiële Prijscourant aan te kondigen, en dat de directie
dan ook wegens kostenoverwegingen besloten heeft toekomstige aandeelhoudersvergaderingen
alleen via de Pharming website bijeen te roepen.
De voorzitter constateert dat de aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tezamen
35.478.285 aandelen vertegenwoordigen, welke recht geven op het uitbrengen van evenzoveel
stemmen.
De voorzitter deelt mede dat de aanwezigen bij ieder agendapunt in de gelegenheid worden
gesteld tot het stellen van vragen. De voorzitter verzoekt de aanwezigen zich bij het stellen van
vragen te beperken tot het aan de orde zijnde onderwerp. De voorzitter geeft aan dat de
vergadering een buitengewoon karakter heeft en dat de agenda slechts een beperkt aantal
onderwerpen bevat, betreffende de voorgestelde veranderingen in de samenstelling van de raad
van bestuur en de verhoging van het maatschappelijk kapitaal.
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2a.

Samenstelling Raad van Bestuur

De voorzitter stelt de benoeming van de heer Karl Keegan als lid van de raad van bestuur, met de
titel van Chief Financial Officer (“CFO”), aan de orde.
De voorzitter licht het voorstel tot benoeming toe. De heer Keegan introduceert zich en licht zijn
achtergrond toe.
De voorzitter dankt de heer Keegan en stelt de aanwezigen in de gelegenheid tot het stellen van
vragen.
De heer Smittenaar vraagt zich af waarom Pharming, in deze financieel onzekere tijd, een CFO
wenst aan te trekken.
De voorzitter: gezien de fase waarin Pharming nu is gekomen, is het hebben van een CFO juist
noodzakelijk en het aantrekken van een CFO is dan ook een weloverwogen beslissing van de raad
van commissarissen. Die noodzaak geldt voor zowel de bedrijfsvoering als voor het aantrekken
van financieringen. De heer Keegan heeft sinds hij bij Pharming werkzaam is al besparingen
gerealiseerd en daarmee een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de
financiële positie van Pharming. De raad van commissarissen heeft alle vertrouwen in de heer
Keegan als CFO voor Pharming. Het uitgangspunt van Pharming is nu het vinden van zowel non
diluting alsook equity financiering.
De heer De Vries voegt hieraan toe dat Pharming institutionele beleggers nodig heeft en dat een
CFO hieraan bij kan dragen. De heer Keegan is een vakman en beschikt over een omvangrijk
financieel netwerk en ervaring in zowel Europa als Amerika. Hij kan Pharming helpen met het
versterken van haar aandeelhoudersbasis, waardoor de waarde van de onderneming uiteindelijk
beter kan worden gewaardeerd door de beurs.
De heer Amand: beschikt de heer Keegan over de juiste informatie en ervaring om Pharming
marketingtechnisch wereldwijd goed in de markt te zetten?
De heer De Vries: de reden dat Pharming de heer Keegan graag als CFO aan het management
team van Pharming toevoegt, is dat hij een vakman is op het gebied van relaties met institutionele
aandeelhouders. Het verder verruimen van Pharming’s aandeelhoudersbasis met institutionele
beleggers zal naar verwachting een gunstige invloed op de koers van het aandeel hebben.
Daarnaast heeft Pharming voor de marketing van het product commercialisatieovereenkomsten
afgesloten voor Europa en Amerika. De volgende stap van Pharming zal zijn het in kaart brengen
van de rest van de wereld en vervolgens daar het product van Pharming onder de aandacht te
brengen en te zoeken naar commercialisatie partners. In de farmaceutische industrie is dit helaas
een langzaam proces, te meer omdat het product in ieder land goedgekeurd moet worden volgens
de specifieke regels van dat land. Pharming zal hier steeds gestructureerder aan gaan werken. De
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heer Keegan zal hier, gezien zijn commerciële achtergrond, ook bij betrokken worden.
Een aandeelhouder: heeft Pharming al in kaart gebracht wanneer zij winst denkt te gaan maken?
De heer De Vries: Pharming heeft dit voor zichzelf in kaart gebracht, maar kan hier op dit moment
geen uitspraken over doen aangezien die slechts zuiver speculatief zouden zijn. Zodra het product
zich daadwerkelijk op de markt bevindt, zal Pharming haar aandeelhouders verder informeren.
Een aandeelhouder: wanneer verwacht Pharming het product te kunnen gaan verkopen?
De heer De Vries: Pharming verwacht in de loop van het vierde kwartaal van dit jaar in Europa te
kunnen gaan starten met de verkoop. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.
Een aandeelhouder: heeft Pharming de Europese goedkeuring al ontvangen?
De heer De Vries: Pharming heeft de Europese goedkeuring nog niet ontvangen. Pharming had
eerder aangegeven de goedkeuring in september te verwachten, maar had toen geen rekening
gehouden met het feit dat er in Brussel niet vergaderd werd in juli en augustus, waardoor een
vertraging is ontstaan in het goedkeuringsproces van ongeveer 6 weken. Pharming verwacht de
goedkeuring nu in de loop van het vierde kwartaal. De voorbereidingen voor de lancering met onze
distributiepartner Swedish Orphan Biovitrum lopen door zoals gepland en Pharming gaat er vanuit
het product in het vierde kwartaal op de Europese markt te brengen.
Een aandeelhouder: kan Pharming aangeven aan wie de 100 miljoen aandelen onlangs zijn
uitgegeven? De indruk bestaat dat het hier om institutioneel beleggers ging.
De heer De Vries: dat is juist. Pharming moet de institutionele beleggers ervan overtuigen
aandeelhouder te worden en te blijven. Pharming zal hier de komende tijd ook resultaten moeten
gaan boeken want dat zal de stabiliteit van het aandeel en de groei van de aandelenkoersen
bevorderen. Beleggers met een een belang van 5% en hoger moeten dit overigens volgens de
regels van de AFM melden.
De heer Keyner (VEB): de VEB is vaak heel kritisch geweest richting Pharming. Waar de VEB de
afgelopen jaren de nadruk op heeft gelegd is de noodzaak van een goede CFO, zoals de heer
Keegan. De VEB denkt dus eerder dat de aanstelling van een CFO bij Pharming aan de late kant is
dan dat het aanstellen van een CFO te duur is op dit moment. Kwaliteit kost aan de ene kant geld
maar levert ook een hoop geld op. Naar inschatting van de VEB had een CFO het verloop van het
goedkeuringsproces beter kunnen begeleiden.
Voorzitter: dankt de heer Keyner voor deze ondersteuning en deelt mede dat de raad van
commissarissen dezelfde mening is toegedaan. Pharming had graag eerder een CFO aangesteld,
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maar had daarentegen beperkte middelen en een aantal andere zaken, zoals de goedkeuring, die
een nog hogere prioriteit hadden.
De voorzitter constateert dat er verder geen vragen zijn en stelt aan de orde het voorstel tot
benoeming van de heer Karl Keegan als lid van de raad van bestuur van Pharming Group N.V.,
met als titel Chief Financial Officer.
De voorzitter constateert dat geen stemmen tegen het voorstel worden uitgebracht en dat ten
aanzien van geen aandelen van stemming wordt onthouden en dat het voorstel derhalve met
algemene stemmen is aangenomen.
De voorzitter feliciteert de heer Keegan met zijn benoeming.
2b.

Optieregeling CFO

De voorzitter stelt aan de orde de toekenning van opties aan de heer Keegan. De voorzitter
constateert dat de raad van commissarissen voorstelt de heer Keegan 350.000 opties toe te
kennen, indien hij op 1 november 2010 nog in dienst is bij Pharming, onder de voorwaarden van
het bestaande optieplan voor de Raad van Bestuur, zoals omschreven in de toelichting op de
agenda voor deze vergadering.
De voorzitter stelt een ieder in de gelegenheid tot het stellen van vragen.
De heer Keyner (VEB) benadrukt dat de VEB geen problemen heeft met optietoekenningen
waaraan duidelijke prestatiecriteria zijn verbonden, die grotendeels parallel lopen met de belangen
van de aandeelhouders. Wel heeft de VEB bezwaren tegen de toekenning van opties die niet aan
prestatiecriteria gekoppeld zijn, zoals hier voor het slechts alleen in dienst zijn bij Pharming.
De heer De Vries geeft aan dat de toekenning onderdeel van de onderhandelingen met de heer
Keegan is geweest en dat Pharming hierin de bestaande policy van Pharming heeft gevolgd.
De heer Keyner (VEB) vindt het pijnlijke aan deze zaak dat het toekennen van de opties slechts
een onderhandelingspositie is en vraagt zich af waarom Pharming niet overweegt, uitdagendere
prestatiecriteria te formuleren, die ook hun positieve uitwerking hebben op de aandeelhouders,
waar dan ook een hoger aantal opties tegenover mag staan of een premie.
De voorzitter: het uitgeven van opties is een positief middel voor de aandeelhouder gezien het feit
dat de opties pas geld kosten aan de onderneming of geld waard worden wanneer de onderneming
het erg goed doet.
De heer De Vries voegt hier aan toe dat het voor een risicovolle onderneming als Pharming van
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belang is topmensen aan boord te krijgen en te houden en geeft aan dat daar iets tegenover moet
staan.
De voorzitter constateert dat er verder geen vragen zijn en stelt aan de orde het voorstel tot
goedkeuring van de voorgestelde optieregeling voor de heer Keegan.
De voorzitter constateert dat 4.056.276 stemmen tegen het voorstel worden uitgebracht en dat het
voorstel derhalve met 31.422.009 stemmen voor is aangenomen.
3a.

Verhoging van het maatschappelijk kapitaal

Dan stelt de voorzitter aan de orde het voorstel tot wijziging van artikel 4 van de statuten van
Pharming. De voorgestelde wijzigingen zijn opgenomen in de toelichting en het concept statuten, die
bij de oproeping voor deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouder beschikbaar zijn
gesteld. Het betreft de verhoging van het maatschappelijk kapitaal van Pharming naar 500 miljoen
aandelen.
De heer Keyner (VEB): geeft aan heel veel vragen hierover te hebben, maar denkt dat deze vragen
makkelijk beantwoord kunnen worden als Pharming inzicht kan geven over haar financiële positie.
De heer De Vries geeft aan dat de derde kwartaalcijfers van Pharming op 21 oktober 2010 bekend
zullen worden gemaakt en kan hierover vooralsnog geen gedetailleerde gegevens geven en licht
toe wat er het afgelopen kwartaal gebeurd is.
In de eerste helft van het jaar heeft Pharming EUR 10 miljoen operationele cash gebruikt.
Pharming probeert het operationele cash gebruik zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast heeft
Pharming met het Yorkville (Yorkville Advisors Global Master SPV LTD instrument EUR 2,25
miljoen opgehaald en EUR 11,8 miljoen ontvangen van Santarus bij tekenen van de overeenkost
voor Rhucin in Amerika. Voorts verwacht Pharming met de Europese goedkeuring nog een
mijlpaalbetaling te ontvangen van Swedish Orphan en USD 5 miljoen van Santarus bij acceptatie
voor review van het Rhucin dossier door de Amerikaanse FDA. Pharming zal op 31 oktober 2010
de resterende EUR 10,9 miljoen schuld terugbetalen aan de obligatiehouders. Hierna zal nog cash
over zijn, die Pharming in staat stelt om de activiteiten van de onderneming enige tijd voort te
zetten. Om de continuïteit van Pharming te waarborgen is het echter noodzakelijk om over
voldoende eigen kapitaalreserves te beschikken. Op dit moment heeft de directie nog ongeveer 40
miljoen aandelen tot haar beschikking, met de huidige beurskoers van EUR 0,18 bedraagt dit
ongeveer EUR 7 miljoen. Dit is geen goede reserve om de continuïteit van de onderneming te
waarborgen. Pharming wil voorkomen weer in een situatie te komen waarin het met de rug tegen
de muur geld moet ophalen, en waardoor de onderhandelingspositie dus slecht is. Vandaar dat
Pharming nu het kapitaal wil verhogen, zodat zij in staat is te bestuderen op welke wijze Pharming
de financiële stabiliteit van de onderneming kan waarborgen. Eigen kapitaalsreserve is daarbij van
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essentieel belang omdat het Pharming in staat stelt (i) tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden
aandelen te emitteren en (ii) leningen af te sluiten.
De heer Keyner (VEB): het is dus geen absolute noodzaak dat Pharming nu een aandelenemissie
doet, maar met de verhoging van het maatschappelijk kapitaal wil Pharming (i) vermijden dat zij in
een latere fase opnieuw met de rug tegen de muur moeten onderhandelen en een korting moeten
geven en (ii) betere voorwaarden kan bedingen bij het aangaan van leningen.
De heer De Vries: dat is een vrij behoorlijke samenvatting, waar aan kan worden toegevoegd dat
Pharming onder het Yorkville instrument nog EUR 21 miljoen kan trekken. Hiervoor heeft Pharming
natuurlijk wel voldoende aandelenkapitaal nodig. Als Pharming dat als dreigement of als ‘leaver’ wil
gebruiken in de onderhandelingen moet het aandelenkapitaal wel toereikend zijn. Met de verhoging
van het aandelenkapitaal stelt de aandeelhouder Pharming in staat te kunnen onderhandelen om
tegen aanvaardbare voorwaarden kapitaal te krijgen.
De heer Keyner (VEB): noemt Pharming een korting van 30 of 40% of een boete van EUR 0,12
aanvaardbaar?
De heer de Vries: dit is afhankelijk van het functioneren en de omstandigheden van de markt in het
algemeen. Pharming zoekt uiteraard naar zo goed mogelijke voorwaarden voor een financiering en
benadrukt dat als Pharming het zich had kunnen permitteren, de emissie in mei niet was gedaan.
De heer Keyner (VEB): heeft Yorkville de aandelen niet met een te hoge korting kunnen nemen?
De heer de Vries: het Yorkville-instrument is een geweldig instrument dat ook goed is voor de
aandeelhouders. Het Yorkville-instrument stelt Pharming in staat om op wekelijkse basis een call te
maken. Yorkville informeert vervolgens bij zijn ‘traders desk’ of er voldoende handelsvolume is en
geeft op grond hiervan aan voor welk bedrag zij Pharming aanraadt aandelen in de markt te
plaatsen. Yorkville wil niet dat de aandelenkoers beschadigd wordt, want Yorkville wil ook dat er
een positieve sfeer om dit instrument heen bestaat. In de praktijk komt het er op neer dat Yorkville
tussen de 6 en 9% korting heeft gekregen op hun aandelen over de anderhalf jaar dat Pharming
het instrument gebruikt. Dit is alleszins acceptabel.
Een aandeelhouder: is Pharming nog steeds gelukkig met de verlaging van de nominale waarde
naar EUR 0,04?
De heer De Vries: als Pharming dat niet had gedaan, had het geen aandelen kunnen uitgeven en
dat had een faillissement voor Pharming kunnen betekenen.
Een aandeelhouder: is het met de verhoging van het kapitaal de bedoeling binnen afzienbare tijd
weer een aandelenuitgifte te doen of wil Pharming een reserve hebben ter verbetering van haar
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onderhandelingspositie en wat is thans de hoogte van het geplaatste kapitaal van Pharming?
De heer De Vries: het geplaatste kapitaal van Pharming bedraagt op dit moment 358 miljoen
aandelen. Het is inderdaad de bedoeling van Pharming om een reserve op te bouwen en om alle
mogelijkheden te onderzoeken op welke wijze Pharming tegen de meest gunstige voorwaarden
financieringen kan binnenhalen via langlopende leningen of door middel van het plaatsen van
aandelen. Een eventuele aandelenemissie zal op de juist voorgeschreven wijze worden
aangekondigd. Pharming zal zich hierover moeten beraden en kan niet voorspellen wat de
eventuele termijn is.
Een aandeelhouder: wat noemt Pharming een normale koers. Moet de aandeelhouder zich
neerleggen bij een koers van EUR 0,18 tot EUR 0,40 of bestaat de mogelijkheid dat winst gemaakt
wordt en dat het aandeel dan weer in de richting van EUR 1 gaat.
De heer de Vries geeft aan zich niet graag over te geven aan speculaties, maar bij het lezen van
de diverse analistenrapporten worden koersdoelen gemeld die in de nabije toekomst tussen de
EUR 0,30 tot EUR 0,40 zullen liggen of in sommige gevallen zelfs nog hoger. Zodra er geld
verdiend wordt, zijn andere koersen denkbaar.
Mevrouw Kappers: kunnen de gewone aandeelhouders ook meedoen bij een emissie?
De heer de Vries: bij een emissie dient Pharming zich aan bepaalde wettelijke regels te houden.
Als Pharming geen publieke emissie doet is de minimum deelname EUR 50.000. Het doen van een
claimemissie is een bijzonder moeilijke zaak en Pharming beschikt over onvoldoende institutionele
aandeelhouders die een dergelijke claimemissie kunnen onderschrijven. Als onderneming stel je
jezelf bloot aan enorme risico’s met een mogelijk nog vele malen slechtere afloop dan uiteindelijk
eindigen op EUR 0,12. Pharming kan een claimemissie alleen doen na een goede voorbereiding
en met een aantal grote institutionele aandeelhouders die de claimemissie onderschrijven.
Pharming heeft dit eerder uitermate breed bediscussieerd met de banken en kwam tot de conclusie
dat de aandeelhoudersbasis ontbrak en er niet voldoende steun was van de bestaande
aandeelhouders om een dergelijke claimemissie te onderbouwen. Pharming heeft thans wederom
in overweging of een claimemissie tot de mogelijkheden behoort. Met de emissie in mei is er een
aantal institutionele aandeelhouders bijgekomen maar die hebben de 5% nog niet bereikt en
hebben zich dus nog niet hoeven melden bij de AFM. Omdat het aantal institutionele
aandeelhouders nog steeds niet bijzonder groot is, is Pharming niet optimistisch over een
claimemissie.
Mevrouw Kappers geeft aan dat Pharming op de een of andere manier aan iedereen kenbaar kan
maken dat er een emissie plaatsvindt zodat geïnteresseerden zich kunnen melden zodat Pharming
weet of er belangstelling is.
De heer De Vries geeft aan dat hier bepaalde regels aan verbonden en dat Pharming geen risico

PHA R MING
wil lopen dat de onderneming een speelbal wordt van speculanten.
Een aandeelhouder: is het mogelijk met vier vrienden voor EUR 50.000 deel te kunnen nemen?
De heer De Vries vraagt de heer De Winter (lid van de raad van commissarissen) hier op te
antwoorden.
De heer De Winter: de AFM bepaalt dat bij een publieke emissie een prospectus moet worden
opgesteld voordat je aandelen mag aanbieden. Een uitzondering hierop is dat als één
entiteit/persoon deelneemt voor EUR 50.000. Dat is dan ook de reden dat Pharming steeds met
EUR 50.000 aanbiedt. Het kan dus als de vier vrienden gezamenlijk een BV oprichten.
De heer Smittenaar: hoe groot is de kans dat er een omgekeerde aandelensplitsing plaatsvindt?
De heer de Vries: als de 500 miljoen aandelen niet genoeg blijken te zijn, dan zal Pharming een
voorstel aan haar aandeelhouders moeten doen om meer aandelen te creëren.
De heer Smittenaar geeft aan dat de wijzigingen van het kapitaal niet ten goede komen aan het
vertrouwen bij de aandeelhouders en vraagt wat er nu anders is in tegenstelling tot de vorige keer.
De heer De Vries: de situatie is substantieel anders dan in het voorjaar. Pharming is nu bijna zover
dat zij haar product op de markt gaat brengen en het dossier voor het product in Amerika gaat
indienen.
De heer Keyner (VEB) vindt het een enorme prestatie. Een van de redenen dat de
marktkapitalisatie redelijk op pijl is gebleven, is door het verhogen van het aandelenkapitaal. De
aandeelhouders daarentegen hebben door de verwatering hun potentiële winstdeel kleiner zien
worden.
De heer De Vries kan dit niet ontkennen en geeft aan dat verdere verwatering ook niet
onvermijdelijk is maar Pharming zal eventuele verwatering op alle mogelijke manieren zo gering
mogelijk proberen te houden. Door de wijze waarop Pharming de financiering heeft aangepakt, is
het in mei aan een gigantische verwatering is ontsnapt. Pharming heeft in een periode van drie jaar
waarin kredietmogelijkheden zeer beperkt waren, de onderneming weten te brengen waar het nu
is.
De heer Keyner (VEB) waardeert dit en weet dat Pharming voor een onmogelijke taak heeft
gestaan. Het feit dat Pharming nog bestaat is op zich een wonder want de situatie was slecht, niet
alleen door pech maar ook door slecht management. De heer Keyner wil weten wat nu veranderd
is ten opzichte van eind maart. Eind maart gaf Pharming aan dat met de verhoging van 200 miljoen
aandelen de toekomst van Pharming veilig gesteld zou zijn. Ondanks dat Pharming veel
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vooruitgang heeft geboekt, moet nu wederom het kapitaal met 100 miljoen aandelen verhoogd
worden. Is het zo dat Pharming in negatief opzicht verrast was door de korting die Pharming heeft
moeten geven en is dat de reden dat Pharming nog een keer haar kapitaal wil verhogen?
De heer de Vries: Pharming heeft ook veel aandelen moeten uitgeven aan de obligatiehouders.
Dat is nu allemaal afgehandeld. Pharming heeft zich in 2009 en 2010 door hele zware tijden heen
moeten boksen en heeft in het begin van 2010 aangegeven dat 2010 een transitioneel jaar zou
gaan worden: een jaar waarin Pharming straks haar schulden heeft afgelost en bovenal de
introductie van een erg goed product in zicht heeft.
Een aandeelhouder: had Pharming niet beter met de emissie kunnen wachten op de goedkeuring
van de EMA.
De heer De Vries: het zou mis zijn gegaan als Pharming zou hebben gewacht met de emissie.
Pharming wist niet wanneer de opinie van de CHMP zou worden verleend. Pharming begon de
onderhandelingen destijds met 40 cent en ten tijde van de deal was de koers, door de griekse
beurscrisis, gezakt naar EUR 0,26. Dat het aandeel na de deal door de goedkeuring weer EUR
0,40 cent was, had Pharming dus niet kunnen verwachten en ook niet op mogen speculeren.
Mevrouw Kappers: moet over een omgekeerde aandelensplitsing ook gestemd worden door de
aandeelhouders?
De heer De Vries: hiervoor
aandeelhoudersvergadering nodig.
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Een aandeelhouder: liggen er nog kopers op de loer?
De heer De Vries: dat weet je natuurlijk nooit. Het is de verantwoordelijkheid van de directie om de
continuïteit van het bedrijf op de beste wijze te handhaven. Het samengaan met, het overnemen
van of het overgenomen worden door een andere onderneming zou hieraan bij kunnen dragen.
Een aandeelhouder: zijn er aandeelhouders die meer dan 10% van de uitstaande aandelen
houden?
De heer De Vries: Lafferty Group heeft aangegeven houder te zijn van 5% van de aandelen. Voor
aandeelhouders met een belang van 5% of hoger geldt dat zij dit moeten melden bij de AFM.
De voorzitter constateert dat er geen verdere vragen zijn en dat 2.629.800 stemmen tegen het
voorstel worden uitgebracht, dat ten aanzien van 100.000 aandelen van stemming wordt
onthouden en dat het voorstel derhalve met 32.748.485 stemmen voor is aangenomen.
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3b.

Machtiging aanpassing statuten

Dan stelt de voorzitter aan de orde het voorstel tot het verlenen van machtiging aan iedere notaris,
iedere kandidaat-notaris en iedere paralegal verbonden aan Loyens & Loeff N.V. (advocaten,
belastingadviseurs en notarissen), en wel ieder afzonderlijk, tot effectuering van de aanpassingen
op de statuten van Pharming, ter implementatie van het onder agendapunt 3a genomen besluit.
De voorzitter constateert dat niemand van de gelegenheid gebruik wil maken tot het stellen van vragen
en constateert dat geen stemmen tegen het voorstel worden uitgebracht en dat ten aanzien van
geen aandelen van stemming wordt onthouden en dat het voorstel derhalve met algemene
stemmen is aangenomen.
4.

Sluiting

Ten slotte sluit de voorzitter onder dankzegging aan de aanwezigen de vergadering.

