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Pharming Group houdt Buitengewone Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders  

 
Leiden, 29 oktober 2020: Pharming Group NV ("Pharming" of "de Onderneming") (Euronext 
Amsterdam: PHARM) houdt een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“BAVA”) 
op vrijdag 11 december 2020 om 14:00 uur.  
 
Volgend op de aankondiging van Pharming op 20 mei 2020, zal de BAVA betrekking hebben op de 
benoeming van twee nieuwe commissarissen, mevrouw Barbara Yanni en Dr. Mark Pykett, evenals op 
het nieuwe beloningsbeleid van de Onderneming en gerelateerde beloningsvoorstellen voor de leden 
van de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Commissarissen. 
 
Daarnaast zal, volgend op de aankondiging van de Onderneming vandaag, dat een procedure is gestart 
voor een tweede notering in de VS op Nasdaq, de BAVA ook betrekking hebben op een voorstel om de 
statuten van de Onderneming te wijzigen voor de implementatie van een one-tier Board-structuur, 
vooruitlopend op de lancering van het Level 2 ADR-programma en de bijbehorende Nasdaq-notering. 
Pharming heeft nog niets besloten over de timing of de voorwaarden van het Level 2 ADR-programma 
en er kan geen zekerheid worden gegeven dat de Nasdaq-notering in de VS zal plaatsvinden. 
 
De oproeping, de toelichtingen, overige vergaderstukken, alsmede een volmachtsformulier zijn te 
vinden op de website van de Onderneming, www.pharming.com onder 
Investeerders/Aandeelhoudersvergaderingen. 
 
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders   
In overeenstemming met de voorzorgsmaatregelen die de Nederlandse regering heeft afgekondigd 
rond de buitengewone omstandigheden tijdens de COVID-19-pandemie, en met de gezondheid en 
veiligheid van haar aandeelhouders en medewerkers als prioriteit, zal Pharming de mogelijkheid bieden 
om de aanstaande BAVA te volgen via een webcast. 
 
Overeenkomstig het Nederlands Burgerlijk Wetboek stelt Pharming ook een locatie voor de BAVA 
beschikbaar: Johan Cruijff Boulevard 1, 1100 DL Amsterdam. Echter, de Onderneming dringt er bij 
aandeelhouders echter sterk op aan niet persoonlijk aanwezig te zijn, maar hun stem uit te brengen 
door middel van een schriftelijke volmacht die beschikbaar is op de website. Mochten aandeelhouders 
de vergadering toch persoonlijk willen bijwonen, dan doen zij dit op eigen risico en zijn zij 
verantwoordelijk voor het te allen tijde in acht nemen van de verplichte sociale afstand.  
 
Alle aanwezigen zijn verplicht om tijdens de BAVA een medisch of niet-medisch gezichtsmasker te 
dragen en alle maatregelen op te volgen die vereist of geadviseerd worden door de Nederlandse 
overheid, het Nederlandse RIVM en/of de Onderneming. De locatie vanwaar de BAVA-uitzending 
plaatsvindt heeft een beperkte capaciteit, zonder catering na afloop en niet alle leden van de Raad van 
Commissarissen en de Raad van Bestuur van Pharming zullen aanwezig zijn. De Onderneming kan ook 
besluiten om over te schakelen naar een volledig virtuele vergadering, met inachtneming van de alsdan 
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geldende Nederlandse COVID-noodwetgeving en indien de feitelijke situatie een dergelijk besluit 
vereist. 
 
Aandeelhouders kunnen eventuele vragen uiterlijk 8 december 2020 per mail indienen bij 
investor@pharming.com. In de komende weken zal registratie voor de BAVA-webcast via de website 
mogelijk worden gemaakt. 
 

=== E I N D E    P E R S B E R I C H T ===  
 

BELANGRIJKE INFORMATIE 
Dit bericht vormt een inhoudelijke samenvatting/vertaling van het originele Engelstalige 

persbericht. In geval van verschillen ten gevolge van vertaling of verschillen in interpretatie, is 
het originele Engelstalige persbericht leidend.  

 
About Pharming Group N.V.  

Pharming Group N.V. is a global, commercial stage biopharmaceutical company developing innovative 
protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases and unmet 
medical needs.  

The flagship of our portfolio is our recombinant human C1 esterase inhibitor, or rhC1INH, franchise. 
C1INH is a naturally occurring protein that downregulates the complement cascade in order to control 
swelling in affected tissues.  

Our lead product, RUCONEST® is the first and only plasma-free rhC1INH protein replacement therapy. 
It is approved for the treatment of acute hereditary angioedema, or HAE, attacks. We are 
commercializing RUCONEST® in the United States, the European Union and the United Kingdom 
through our own sales and marketing organization, and the rest of the world through our distribution 
network.  

We are also developing rhC1INH for subsequent indications, including pre-eclampsia, acute kidney 
injury and we also investigating the clinical efficacy of rhC1INH in COVID-19.  

In addition, we are studying our oral precision medicine, leniolisib (a phosphoinositide 3-kinase delta, 
or PI3K delta, inhibitor), for the treatment of activated PI3K delta syndrome, or APDS, in a registration 
enabling Phase 2/3 study in the US and Europe.  

Furthermore, we are also leveraging our transgenic manufacturing technology to develop next-
generation protein replacement therapies most notably for Pompe disease, which program is currently 
in the preclinical stage. 

 
Forward-looking Statements  
This press release contains forward-looking statements, including with respect to timing and progress 
of Pharming’s preclinical studies and clinical trials of its product candidates, Pharming’s clinical and 
commercial prospects, Pharming’s ability to overcome the challenges posed by the COVID-19 
pandemic to the conduct of its business, and Pharming’s expectations regarding its projected working 
capital requirements and cash resources, which statements are subject to a number of risks, 
uncertainties and assumptions, including, but not limited to the scope, progress and expansion of 
Pharming’s clinical trials and ramifications for the cost thereof; and clinical, scientific, regulatory and 
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technical developments. In light of these risks and uncertainties, and other risks and uncertainties that 
are described in Pharming’s 2019 Annual Report and its report for the six months ended 30 June 2020, 
the events and circumstances discussed in such forward-looking statements may not occur, and 
Pharming’s actual results could differ materially and adversely from those anticipated or implied 
thereby. Any forward-looking statements speak only as of the date of this press release and are based 
on information available to Pharming as of the date of this release. 
 
Contacten: 
 
Pharming Group, Leiden, The Netherlands 
Sijmen de Vries, CEO: T: +31 71 524 7400 
Susanne Embleton, Investor Relations Manager: T: +31 71 524 7400 E: investor@pharming.com 
 
FTI Consulting, London, UK 
Victoria Foster Mitchell/Mary Whittow  
T: +44 203 727 1000 
 
LifeSpring Life Sciences Communication, Amsterdam, The Netherlands 
Leon Melens 
T: +31 6 53 81 64 27 
E: pharming@lifespring.nl 
 
 
 


