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VOORSTEL TOT PARTIËLE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN NOXXON PHARMA N.V.  

 
In de linker kolom is de huidige tekst van de te wijzigen bepalingen opgenomen. De middelste kolom bevat de voorgestelde wijzigingen. De rechter 
kolom bevat een korte toelichting op de voorgestelde wijzigingen. 
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HUIDIGE TEKST VOORGESTELDE WIJZIGING TOELICHTING 

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal en aandelen. Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal en aandelen.  

2. Het kapitaal is verdeeld in tweehonderdvijftig 
 miljoen (250.000.000) gewone aandelen, 
 doorlopend genummerd vanaf 1 en met een 
 nominale waarde van een eurocent (€ 0,01) 
 elk. 

 2. Het kapitaal is verdeeld in twee miljoen 
 vijfhonderd duizend (2.500.000) gewone 
 aandelen, doorlopend genummerd vanaf 1 en 
 met een nominale waarde van één euro 
 (€ 1,00) elk 

Voorgesteld wordt om elke 100 
aandelen met een nominale waarde 
van € 0,01 samen te voegen tot 1 
aandeel met een nominale waarde 
€ 1.00 elk.  

HOOFDSTUK XIII. 

Overgangsbepaling. 

Artikel 37. Vergroting maatschappelijk kapitaal.  

HOOFDSTUK XIII. 

Overgangsbepaling. 

Artikel 37. Vergroting maatschappelijk kapitaal.  

 

Per het moment waarop het geplaatste en gestorte 
kapitaal van de vennootschap twee miljoen euro 
(€ 2.000.000) bedraagt, verdeeld in tweehonderd 
miljoen (200.000.000) gewone aandelen met een 
nominale waarde van één eurocent (€ 0,01) elk, gelden 
de leden 1 en 2 van artikel 4 van de statuten als 
gewijzigd en zullen per dat moment luiden als volgt: 
“1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie 
 miljoen euro (€ 3.000.000). 
2. Het kapitaal is verdeeld in driehonderd miljoen 

(300.000.000) gewone aandelen, doorlopend 

Per het moment waarop het geplaatste en gestorte 
kapitaal van de vennootschap twee miljoen euro 
(€ 2.000.000) bedraagt, verdeeld in twee miljoen 
(2.000.000) gewone aandelen met een nominale waarde 
van één euro (€ 1,00) elk, gelden de leden 1 en 2 van 
artikel 4 van de statuten als gewijzigd en zullen per dat 
moment luiden als volgt: 
“1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie 
 miljoen euro (€ 3.000.000). 
2. Het kapitaal is verdeeld in drie miljoen 
 (3.000.000) gewone aandelen, doorlopend 

De nominale waarde van deze 
overgangsbepaling vereist, ten 
gevolge van het voorstel tot 
verhoging van de nominale waarde 
van de aandelen in verband met de 
samenvoeging van de aandelen, 
ook wijziging.  
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genummerd vanaf 1 en met een nominale 
waarde van één eurocent (€ 0,01) elk.” 

Per dat moment komt dit Hoofdstuk XIII van de 
statuten houdende de overgangsbepaling te vervallen. 

 genummerd vanaf 1 en met een nominale 
 waarde van één euro (€ 1,00) elk.” 
Per dat moment komt dit Hoofdstuk XIII van de 
statuten houdende de overgangsbepaling te vervallen. 

 


