
 

 

 
Pharming publiceert instructies voor het omwisselen van genoteerde 

Gewone Aandelen in op Nasdaq genoteerde ADSs 
Kosten voor de conversie worden door JP Morgan Chase tot vier weken na 

vandaag niet in rekening gebracht 
 

Leiden, 22 december 2020: Pharming Group N.V. ("Pharming" of "de Vennootschap") (Euronext 
Amsterdam: PHARM), een wereldwijd actief biofarmaceutisch bedrijf in de commerciële fase dat 
innovatieve eiwitvervangende therapieën en precisiegeneesmiddelen ontwikkelt voor de behandeling 
van zeldzame ziekten en onvervulde medische behoeften, maakt bekend dat, in verband met de 
notering op de Nasdaq Global Market ("Nasdaq") van American Depositary Shares ("ADSs"), die gewone 
aandelen met een nominale waarde van € 0,01 elk in het kapitaal van de Vennootschap 
vertegenwoordigen ("Gewone Aandelen"), de U.S. Securities and Exchange Commission de 
registratieverklaringen op Form F-1 en F-6 met betrekking tot die effecten effectief heeft verklaard, en 
dat Nasdaq de ADSs heeft goedgekeurd voor notering. De ADSs zullen met ingang van morgen; 
woensdag 23 december kunnen worden verhandeld onder het ticker-symbool "PHAR". 
 
Dit bericht is bedoeld om houders van Gewone Aandelen die zijn genoteerd en tot de handel op 
Euronext Amsterdam zijn toegelaten, te begeleiden bij het omwisselen van Gewone Aandelen in ADSs, 
en om daarmee verband houdende vragen voor houders van Gewone Aandelen te beantwoorden. 
 
Om de initiële conversie van Gewone Aandelen in ADSs te faciliteren heeft de Beheerder (JP Morgan 
Chase) aangegeven gedurende de eerste vier weken na aanvang van de notering af te zien van de 
conversiekosten van $5 per 100 ADSs die aandeelhouders aan de Beheerder voor een dergelijke 
conversie zouden moeten betalen. 
 
Voor verdere vragen over het omwisselingsproces van Gewone Aandelen naar ADSs kunt u contact 
opnemen met de ADS-beheerder van de Vennootschap, JPMorgan Chase Bank, N.A. (de "Beheerder") 
(zie onderstaande contactgegevens in de sectie “Toelichting voor Brokers”). 
 

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

BELANGRIJKE INFORMATIE 
Dit bericht is een vertaling van het originele Engelstalige persbericht. In geval van verschillen ten 
gevolge van deze vertaling of verschillen in interpretatie, is het originele Engelstalige persbericht 

leidend. 
 
Over Pharming Group N.V.  
Pharming Group N.V. is een wereldwijd actief biofarmaceutisch bedrijf in de commerciële fase dat 
innovatieve eiwitvervangende therapieën en precisiegeneesmiddelen ontwikkelt voor de behandeling 
van zeldzame ziekten en onvervulde medische behoeften. 
  
Ons belangrijkste compound betreft onze recombinante humane C1-esteraseremmer, of rhC1INH. 
C1INH is een natuurlijk voorkomend eiwit dat de complementcascade reguleert om zwelling in 
aangetaste weefsels te beheersen. 
 



 

 

Ons hoofdproduct, RUCONEST®, is de eerste en enige plasmavrije rhC1INH-eiwitvervangingstherapie. 
Het is goedgekeurd voor de behandeling van acuut erfelijk angio-oedeem of HAE-aanvallen. We 
commercialiseren RUCONEST® in de Verenigde Staten, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk via 
onze eigen verkoop- en marketingorganisatie, en de rest van de wereld via ons distributienetwerk. 
 
We ontwikkelen ook rhC1INH voor nieuwe indicaties, waaronder pre-eclampsie, acuut nierfalen en we 
onderzoeken ook de klinische werkzaamheid van rhC1INH in COVID-19. 
 
Daarnaast onderzoeken we ons orale precisiegeneesmiddel, leniolisib (een fosfoïnositide 3-kinase-delta 
of PI3K-delta-remmer), voor de behandeling van geactiveerd PI3K-deltasyndroom, of APDS, in een fase 
2/3 registratiestudie in de VS en Europa. 
 
Bovendien maken we ook gebruik van onze transgene productietechnologie voor de ontwikkeling van 
de volgende generatie eiwitvervangende therapieën, met name voor de ziekte van Pompe, welk 
programma zich momenteel in de preklinische fase bevindt. 
 
Ga voor meer informatie naar www.pharming.com  
 
Toekomstgerichte verklaringen 
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, onder meer met betrekking tot de timing en 
voortgang van de preklinische onderzoeken en klinische onderzoeken van Pharming met haar 
productkandidaten, de klinische en commerciële vooruitzichten van Pharming, het vermogen van 
Pharming om de uitdagingen van de COVID-19-pandemie voor het gedrag te overwinnen van haar 
activiteiten, en Pharming's verwachtingen met betrekking tot haar verwachte werkkapitaalvereisten en 
kasmiddelen, welke verklaringen onderhevig zijn aan een aantal risico's, onzekerheden en 
veronderstellingen, inclusief, maar niet beperkt tot de reikwijdte, voortgang en uitbreiding van 
Pharming's klinische onderzoeken en gevolgen voor de kosten daarvan; en klinische, wetenschappelijke, 
regelgevende en technische ontwikkelingen. In het licht van deze risico's en onzekerheden, en andere 
risico's en onzekerheden die worden beschreven in het jaarverslag 2019 van Pharming en het verslag 
voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2020, is het mogelijk dat de gebeurtenissen en 
omstandigheden die in dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden besproken, zich niet voordoen, 
en werkelijke resultaten kunnen wezenlijk en nadelig verschillen van de resultaten die daardoor worden 
verwacht of geïmpliceerd. Alle toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum van dit 
persbericht en zijn gebaseerd op informatie waarover Pharming beschikt op de datum van dit 
persbericht. 
 
This announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy securities, 
and shall not constitute an offer, solicitation or sale in any jurisdiction in which such offer, solicitation or 
sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of that jurisdiction. 
A prospectus describing the securities may be obtained from Pharming Group N.V. at Darwinweg 24, 
2333 CR Leiden, The Netherlands. For the avoidance of doubt, such prospectus does not constitute a 
"prospectus" for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 and has not been reviewed by any 
competent authority in any EEA member state. 
 
 
 

http://www.pharming.com/


 

 

Voorwetenschap 
Dit persbericht heeft betrekking op de openbaarmaking van informatie die kwalificeert, of mogelijk 
gekwalificeerd heeft, als voorwetenschap in de zin van artikel 7 (1) van de Europese Verordening 
Marktmisbruik. 
 
Contacten 
 
Pharming Group, Leiden 
Sijmen de Vries, CEO: T: +31 71 524 7400 
Susanne Embleton, Investor Relations Manager: T: +31 71 524 7400 E: investor@pharming.com 
 
LifeSpring Life Sciences Communication, Amsterdam 
Leon Melens 
T: +31 6 53 81 64 27 E: pharming@lifespring.nl 
 
FTI Consulting, Londen 
Victoria Foster Mitchell/Alex Shaw/Mary Whittow  
 

 
 

Veel gestelde vragen en antwoorden voor houders van Gewone Aandelen: 
 
Wat is de relatie tussen de Gewone Aandelen en ADSs? 
Elke ADS is een verhandelbaar effect dat 10 Gewone Aandelen vertegenwoordigt. De ADSs zijn 
goedgekeurd voor handel op Nasdaq onder het ticker-symbool: PHAR. De waarde van een ADS wordt 
uitgedrukt in Amerikaanse dollars. 
 
Wat kost het om Gewone Aandelen om te zetten in ADSs? 
Voor de eerste vier weken na vandaag zijn geen conversiekosten verschuldigd. Daarna wordt door de 
Beheerder een vergoeding voor de uitgifte van de ADSs van maximaal $5,00 per 100 ADSs (of een deel 
daarvan) in rekening gebracht. De conversie van uw gedematerialiseerde Gewone Aandelen zal door 
uw broker moeten worden beheerd, aangezien Gewone Aandelen in gedematerialiseerde vorm 
moeten worden geleverd aan BNP PARIBAS Securities Services (de "Bewaarder"), als bewaarnemer van 
de Beheerder voorafgaand aan de uitgifte van ADSs. De door u geselecteerde broker kan ook 
administratieve kosten in rekening brengen voor het beheer van het uitwisselingsproces. 
 
Hoe lang duurt het en is dematerialisatie nodig? 
Van de Bewaarder kan doorgaans worden verwacht dat hij binnen twee werkdagen na ontvangst van 
een elektronische overdracht van Gewone Aandelen van uw broker, ADSs aan uw broker via het 
Amerikaanse clearingsysteem levert.  
 
Ik heb geen broker - heb ik er echt een nodig? 
Ja, voor leveren van Gewone Aandelen aan de Bewaarder tegen de uitgifte van ADSs is de hulp van een 
broker vereist. Zie "Opmerkingen voor houders van Gewone Aandelen". 
 



 

 

Zijn er kosten verbonden aan het houden van ADSs? 
Naast de hierboven beschreven ADS-conversiekosten kan de Bewaarder bepaalde vergoedingen in 
rekening brengen aan houders van ADSs. De vergoedingen worden beschreven in de voorwaarden van 
de ADSs die zijn ingediend als bijlage bij Form F-6- bij de U.S. Securities and Exchange Commission. Uw 
broker kan u ook kosten in rekening brengen voor het onderhouden van uw account en het aanhouden 
van ADSs namens u. 
 
Hoe converteer ik mijn Gewone Aandelen in ADSs? 
Uw broker dient de Gewone Aandelen aan de Bewaarder te leveren, de Bewaarder te voorzien van 
ADS-leveringsinstructies en namens u de betaling van de ADS-conversiekosten te regelen (het laatste 
voor zover van toepassing). 
 
Móét ik mijn Gewone Aandelen omwisselen voor ADSs? 
Nee, de Gewone Aandelen zullen genoteerd blijven en verhandeld worden op Euronext Amsterdam. 
Als u geen ADSs wilt hebben, maar aandeelhouder van Pharming wilt blijven, hoeft u niets te doen. 
 
Komen alle Gewone Aandelen in aanmerking voor conversie in ADSs? 
Nee. Gewone aandelen die worden gehouden door een executive officer of bestuurder of een andere 
persoon die op basis van Amerikaanse effectenwetgeving kan worden beschouwd als een "gelieerde" 
van de Vennootschap en Gewone Aandelen die zijn ontvangen via een onderhandse plaatsing en die 
minder dan een jaar zijn aangehouden komen over het algemeen niet in aanmerking voor conversie. 
Als uw Gewone Aandelen in een van deze categorieën vallen, neem dan contact op met 
investor@pharming.com voor meer informatie over of u uw aandelen mag converteren en onder welke 
voorwaarden. 
 
Toelichtingen voor houders van Gewone Aandelen: 
 
Proces voor het omwisselen van Gewone Aandelen in ADSs: 
 
Stap 1: Selecteer een broker met de mogelijkheid om in de VS genoteerde effecten te verhandelen. Als 
u nog geen rekening bij een broker hebt, kunt u er wellicht een online openen of via banken die broker-
diensten aanbieden. U moet ervoor zorgen dat de broker en het type rekening dat wordt aangeboden 
in staat is om in de VS genoteerde effecten aan te houden en te verhandelen. Vaak is de meest 
eenvoudige rekening die wordt aangeboden alleen geschikt voor Nederlandse beursgenoteerde 
aandelen, dus u zult een rekening moeten selecteren waarmee u in de VS genoteerde aandelen kunt 
kopen en verkopen. Zorg ervoor dat u bij uw broker navraagt of zij ADSs van Pharming Group N.V. 
kunnen houden en een DTC-deelnemersaccount hebben. 
 
Stap 2: U moet contact opnemen met uw broker en hen vragen hoe u uw bestaande Gewone Aandelen 
naar uw rekening kunt overboeken. 
 
Stap 3: Uw broker zal contact moeten opnemen met de Beheerder en de Bewaarder om de timing van 
de levering van de Gewone Aandelen en de betaling van de ADS-conversiekosten te coördineren (voor 
zover van toepassing). U ontvangt één ADS voor elke 10 Gewone Aandelen die u houdt en wilt 
converteren. 

mailto:investor@pharming.com


 

 

 
Hieronder vindt u de contactgegevens van de Bewaarder, samen met de details van het 
omwisselingsproces: 
 
Toelichting voor brokers: 
Omzetting van Gewone Aandelen in op Nasdaq verhandelbare ADSs 
Gewone Aandelen zijn genoteerd en worden verhandeld op Euronext Amsterdam onder het ticker-
symbool: PHARM. 
 
De ADSs van Pharming worden op Nasdaq genoteerd en verhandeld onder het ticker-symbool: PHAR. 
 
Elke ADS vertegenwoordigt 10 Gewone Aandelen. 
 
Gewone Aandelen kunnen worden geleverd aan de Bewaarder en omgezet in ADSs op basis van de 
hierboven uiteengezette ratio. De ADSs zijn verhandelbaar via Nasdaq. 
 
De gegevens van de Bewaarder zijn beschikbaar op de startpagina van het programma op 
https://adr.com.  
 
Te betalen vergoedingen: de Beheerder brengt ADS-conversiekosten in rekening van maximaal US$5,00 
per 100 ADSs (of een deel daarvan), tenzij de Gewone Aandelen gedurende de eerste vier weken na 
aanvang van de notering worden geconverteerd. 
 
Ratio: elke ADS vertegenwoordigt 10 Gewone Aandelen. Fractionele ADSs kunnen niet worden 
uitgegeven. Daarom MOET het aantal Gewone Aandelen dat via de girale faciliteiten van Euroclear 
Nederland aan de Bewaarder wordt overgedragen een veelvoud van 10 zijn. 

https://adr.com/

