AKTE VAN PARTIËLE STATUTENWIJZIGING
ARGENX SE

Op tien mei tweeduizend tweeëntwintig verschijnt voor mij, mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris
te Amsterdam:
de heer mr. Mark Robin Johannes Maarschalkerweerd, met kantooradres Strawinskylaan10, 1077 XZ Amsterdam, geboren te Haarlem op dertien februari
negentienhonderdnegentig.
De comparant verklaart te handelen als gemachtigde van de algemene vergadering van—
argenx SE, een Europese vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Societas
Europaea of S~, gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te Willemstraat 5, 4811 AH
Breda en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 24435214 (Vennootschap). De comparant verklaart dat de algemene vergaderingvan de Vennootschap op tien meitweeduizend finreeëniwintig heeft besloten de statuten van
de Vennootschap partieel te wijzigen.
De statuten van de Vennootschap zijn meest recentelijk gewijzigd bij akte van
statutenwijziging verleden voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris voornoemd, op
vierentwintig Januari tweeduizend twintig.
wijziging
De comparant verklaart de statuten van de Vennootschap partieel te wijzigen als volgt:
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a.

b.

c.

d.

e.

Artikel 6 lid 2 komt te luiden als volgt:
"2. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrechten het tijdvak waarin dat —
kan worden uitgeoefend, aan in de Staatscourant, in een landelijk verspreid
dagblad en op de website van de vennootschap. Het voorkeursrecht kan worden—
uitgeoefend gedurende ten minste twee (2) weken na de dag van aankondiging inde Staatscourant."
Artikel 11 lid 6 komt te luiden als volgt:
"6. Besluitvorming van de raad van bestuur kan ook schriftelijk buiten vergadering
geschieden, mits alle in functie zijnde bestuurders (ten aanzien van wie geen
tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 7 bestaat) schriftelijk met die wijze van
besluitvorming hebben ingestemd."
Een nieuw lid 7 wordt toegevoegd aan artikel 11 en komt te luiden als volgt:
"7. Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met
het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming heeft —
een tegenstrijdig belang. Iedere bestuurder meldt een tegenstrijdig belang
onverwijld aan alle overige directeuren. Een directeur neemt niet deel aan de
beraadslaging en besluitvorming omtrent een onderwerp waarbij hij een
tegenstrijdig belang heeft. In dat geval nemen de overige directeuren een besluitomtrent dat onderwerp. Indien hierdoor geen besluit genomen kan worden door de
uitvoerende bestuurders, nemen de niet-uitvoerende bestuurders een besluit
omtrent dat onderwerp. Indien hierdoor geen besluit genomen kan worden door de
niet-uitvoerende bestuurders, neemt de raad van bestuur een besluit omtrent dat onderwerp alsof er geen tegenstrijdig belang bestaat als bedoeld in de eerste zinvan dit lid."
Artikel 13 lid 1 komt te luiden als volgt:
"1. De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De
bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere uitvoerende
bestuurder toe."
Artikel 17 leden 1 tot en met 4 komen te luiden als volgt:
"1.
De algemene vergadering benoemt een accountant ten einde de door de raadvan bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit tebrengen aan de raad van bestuur en een verklaring af te leggen.
2.
Indien de algemene vergadering nalatig is met de benoeming van een
accountant als bedoeld in lid 1 van dit artikel, geschiedt de benoeming door de
raad van bestuur.
3.
De accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de
jaarrekening worden bevraagd door de algemene vergadering. De accountant zal worden uitgenodigd de algemene vergadering bij te wonen die is
bijeengeroepen voorde vaststelling van de jaarrekening.
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4.

De accountant woont in ieder geval de vergadering van de raad van bestuur —
bij waarin het verslag van de accountant betreffende het onderzoek van de —
jaarrekening wordt besproken en waarin wordt besloten over de goedkeuringvan de jaarrekening."
f. Artikel 19 lid 1 komt te luiden als volgt:
"1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening kan niet
worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen —
nemen van de verklaring van de accountant."
g. Artikel 21 komt te luiden als volgt:
"Artikel 21.
Jaarlijks wordt ten minste één (1) algemene vergadering gehouden binnen zes (6)
maanden na afloop van het boekjaar. Andere algemene vergaderingen worden voorts —
gehouden zo dikwijls de raad van bestuur zulks noodzakelijk acht."
h. Artikel 22 lid 1 komt te luiden als volgt:
"1. Algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats waarde vennootschap—
haarstatutaire zetel heeft dan wel te Amsterdam of Schiphol (gemeente
Haarlemmermeer) en worden opgeroepen door de raad van bestuur, met
inachtneming van de wettelijke bepalingen en de toepasselijke
beursvoorschriften."
i. Artikel 26 lid 2 komt te vervallen.
slot van de akte
De comparant ontleent zijn bevoegdheid aan het besluit van de algemene vergadering van—
de Vennootschap. De comparant is de notaris bekend. De bevoegdheid van de comparant —
is de notaris voldoende gebleken.
De notaris deelt de zakelijke inhoud van de akte aan de comparant mee, geeft een
toelichting daarop en wijst waar nodig op de gevolgen van de akte.
Vervolgens verklaart de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, —
daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.
Daama wordt de akte in minuut verleden te Amsterdam, op de in de aanhef van de akte —
vermelde datum. Onmiddellijk na beperkte voorlezing wordt de akte door de comparant en—
de notaris ondertekend.
(was getekend)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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The attached document is a complete text in Dutch of the articles of association of: argenx
SE, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, as they read after execution of the
deed of partial amendment of the articles of association, before Dirk-Jan Jeroen Smit, civil
law notary, officiating in Amsterdam, on 10 May 2022.

Amsterdam, 10 May 2022.

Dirk-Jan Jeroen Smit,
civil law notary,
officiating in Amsterdam.
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Doorlopende tekst van de statuten van argenx SE zoals deze luiden na het vertljden van de
akte houdende partiele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te
Amsterdam, op 10 mei 2022.

STATUTEN
HOOFDSTUK I.
Begripsbepalingen.
Artikel 1.
In de statuten wordt verstaan onder:
a.
raad van bestuur. betekent het orgaan van de vennootschap dat wordt gevormd
door de in functie zijnde uitvoerende bestuurders en de in functie zijnde nietuitvoerende bestuurders;
b.
algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders en
andere personen met vergaderrechten; en
c.
schriftelijk. elk door middel van gangbare (elektronische) communicatiemiddelen
vastgelegd en reproduceerbaar document.
HOOFDSTUK 11.
Naam. Zetel. Doel.
Artikel 2. Naam en zetel.
1.
De vennootschap draagt de naam:
argenx SE
2.
De vennootschap heeft haar zetel te Rotterdam.
Artikel 3. Doel.
De vennootschap heeft ten doel:
(a)
het exploiteren van biologische, chemische of andere producten, processen en
technologieën in de biowetenschappelijke sector in het algemeen en in de
diagnostische, farmaceutische, medische, cosmetische, chemische en agrarische
sector in het bijzonder; onder `exploiteren' worden mede verstaan activiteiten met
betrekking tot onderzoek, ontwikkeling, productie, marketing en commerciële
exploitatie;
(b)
het ontwerpen en ontwikkelen van instrumenten die zouden kunnen worden gebruikt
bij medische diagnoses en op aanverwante gebieden;
(c)
het wereldwijd verspreiden en verkopen van, alsmede het verlenen van diensten met
betrekking tot producten van de vennootschap, zowel rechtstreeks aan klanten als via
derden;
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(d)

het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van, het toezicht
houden op, het drijven van en het bevorderen van bedrijven, ondernemingen en
vennootschappen;
(e)
het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en
vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan
derden;
(f)
het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
(g)
het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven
van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van
daarmee samenhangende overeenkomsten;
(h)
het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren
van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en
vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten
behoeve van derden;
(i)
het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van
vermogenswaarden in het algemeen;
(j)
het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
(k)
het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, knowhow
en andere industriële eigendomsrechten;
(I)
het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;
en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord.
HOOFDSTUK II1.
Maatschappelijk kapitaal en aandelen. Register.
Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal en aandelen.
1.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negen miljoen euro (EUR 9.00.000,-).
2.
Het kapitaal is verdeeld in negentig miljoen (90.000.000) gewone aandelen met een
nominale waarde van tien eurocent (€ 0,10) elk, doorlopend genummerd vanaf 1.
3.
Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
4.
De vennootschap kan haar medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten van
aandelen in haar kapitaal.
5.
De raad van bestuur kan bepalen dat ten behoeve van de handel van aandelen op
een buitenlandse beurs, aandeelbewijzen worden uitgegeven in een vorm die voldoet
aan de eisen die door de betrokken beurs worden gesteld.
6.
Op schriftelijk verzoek van de rechthebbende en met verstrekking van genoegzaam
bewijs met betrekking tot de eigendom, is de raad van bestuur op door hem te stellen
voorwaarden, daaronder begrepen maar daartoe niet beperkt het verstrekken van
een vrijwaring aan de vennootschap, bevoegd, voor aandeelbewijzen die verloren zijn
gegaan, gestolen of beschadigd zijn, vervangende aandeelbewijzen af te geven. De
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kosten van de uitgifte van vervangende aandeelbewijzen kunnen ten laste van de
rechthebbende worden gebracht. Door de afgifte van vervangende aandeelbewijzen
worden de oorspronkelijke stukken waardeloos en zal de vennootschap geen verdere
verplichtingen hebben met betrekking tot de oorspronkelijke stukken. Vervangende
aandeelbewijzen dragen de nummers van de stukken die zij vervangen.
HOOFDSTUK IV.
Uitgifte van aandelen.
Artikel 5. Uitgifte van aandelen. Voorwaarden van de uitgifte.
1.
De algemene vergadering of anders de raad van bestuur, indien deze daartoe door
de algemene vergadering is aangewezen, is bevoegd te besluiten tot uitgifte van
aandelen. De algemene vergadering is niet bevoegd tot uitgifte van aandelen te
besluiten zolang als de aanwijzing van de raad van bestuur als daartoe bevoegd
orgaan van kracht is.
2.
De algemene vergadering of de raad van bestuur, indien deze is aangewezen zoals
hiervoor in lid 1 bedoeld, stelt de koers en de verdere bepalingen en voorwaarden
van de uitgifte vast, met inachtneming van hetgeen daarover in de wet en in de
statuten is bepaald. De raad van bestuur is uitdrukkelijk bevoegd tot het aangaan van
rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld zonder
voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.
Bij de aanwijzing van de raad van bestuur als orgaan dat bevoegd is om te besluiten
3.
tot het uitgeven van aandelen, wordt bepaald hoeveel aandelen maximaal kunnen
worden uitgegeven onder een dergelijke aanwijzing. Bij de aanwijzing wordt
gelijktijdig de periode daarvan vastgesteld, die niet langer dan vijf (5) jaren mag
duren. Een dergelijke aanwijzing mag worden verlengd telkens voor een periode van
maximaal vijf (5) jaren en mag niet worden ingetrokken, tenzij anderszins is bepaald
in het besluit tot aanwijzing.
4.
Een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing
van de raad van bestuur als daartoe bevoegd orgaan, kan slechts genomen worden
op voorstel van de raad van bestuur.
Hetgeen is bepaald in de leden 1 tot en met 4 geldt mutatis mutandis voorde uitgifte
5.
van rechten tot het nemen van aandelen (waaronder mede te verstaan warrantee en
converteerbare obligaties), maar is niet van toepassing op de uitgifte van aandelen in
verband met de uitoefening van dergelijke rechten.
Artikel 6. Voorkeursrechten.
Bij uitgifte van aandelen heeft iedere houder van aandelen een voorkeursrecht naar
evenredigheid van het gezamenlijk nominale bedrag van zijn aandelen. Een
aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen
inbreng anders dan in geld. Ook heeft hij geen voorkeursrecht op aandelen die

AMS-NOTARIAL- (0142255/1 163871-0031

worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een
groepsmaatschappij.
2.
De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan
worden uitgeoefend, aan in de Staatscourant, in een landelijk verspreid dagblad en
op de website van de vennootschap. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend
gedurende ten minste twee (2) weken na de dag van aankondiging in de
Staatscourant.
3.
Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of
uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering of de raad van bestuur, indien
deze daartoe is aangewezen door de algemene vergadering, met dien verstande dat
de raad van bestuur alsdan tevens bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen.
4.
Een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het
voorkeursrecht of tot aanwijzing van de raad van bestuur als daartoe bevoegd
orgaan, kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur.
5.
Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (waaronder mede te
verstaan warranten en converteerbare obligaties) hebben de aandeelhouders een
voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel 6 bepaalde is van overeenkomstige
toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden
uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van
aandelen (waaronder mede te verstaan warranten en converteerbare obligaties)
uitoefent.
HOOFDSTUK V.
Verkrijging eigen aandelen. Vermindering van het geplaatste kapitaal.
Artikel 7. Eigen aandelen.
1.
De vennootschap mag bij uitgifte geen eigen aandelen nemen.
2.
Na daartoe te zijn gemachtigd door de algemene vergadering en mits met
inachtneming van het overigens hieromtrent in de wet bepaalde, mag de raad van
bestuurde vennootschap volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan doen
verkrijgen.
3.
Het is de vennootschap, zonder machtiging van de algemene vergadering,
toegestaan eigen aandelen of certificaten daarvan te verkrijgen om krachtens een
voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de
vennootschap of van een groepsmaatschappij, mits deze aandelen of certificaten
daarvan zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs.
4.
Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een
dochtermaatschappij kan geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel
waarvan één van hen de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van
aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn
evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht
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was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij
toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem
uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht
heeft.
5.
Alle aandelen die toebehoren aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij
of waarvan één van hen de certificaten houdt, tellen niet mee voorde berekening van
de verdeling en uitkering van winst.
6.
De raad van bestuur is bevoegd door de vennootschap gehouden eigen aandelen of
certificaten daarvan te vervreemden.
Artikel 8. Vermindering van het geplaatste kapitaal.
De algemene vergadering kan, maar alleen op voorstel van de raad van bestuur, besluiten
tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap en overigens met
inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde.
HOOFDSTUK VI.
De raad van bestuur.
Artikel 9. Samenstelling. Benoeming, schorsing en ontslag. Bezoldiging.
1.
De raad van bestuur bestaat uit zowel uitvoerende bestuurders die zijn belast met de
dagelijkse leiding van de vennootschap als niet-uitvoerende bestuurders die daarmee
niet zijn belast. De raad van bestuur als geheel is verantwoordelijk voorde strategie
van de vennootschap.
2.
Het aantal bestuurders wordt door de raad van bestuur vastgesteld en bedraagt ten
minste drie (3), met dien verstande dat het aantal uitvoerende bestuurders te allen
tijde geringer moet zijn dan het aantal niet-uitvoerende bestuurders. Bedraagt het
aantal niet-uitvoerende bestuurders in functie minder dan het door de raad van
bestuur vastgestelde aantal, dan blijft de raad van bestuur een bevoegd college
vormen, maar is de raad van bestuur verplicht zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk
maatregelen te treffen ter aanvulling van het aantal niet-uitvoerende bestuurders.
3.
De algemene vergadering benoemt de bestuurders. De raad van bestuur maakt voor
elke vacature één of meer voordrachten op.
4.
Bij een voordracht of aanbeveling tot benoeming van een uitvoerend bestuurder
worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd en de betrekkingen die hij bekleedt
of die hij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling
van de taak van een uitvoerend bestuurder. De voordracht of aanbeveling wordt met
redenen omkleed.
Bij een voordracht of aanbeveling tot benoeming van een niet-uitvoerend bestuurder
5.
worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door
hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die
hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de
vervulling van de taak van een niet-uitvoerend bestuurder. Tevens wordt vermeld aan
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welke rechtspersonen hij reeds als commissaris of niet-uitvoerend bestuurder is
verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep
behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De voordracht of
aanbeveling wordt met redenen omkleed.
6.
ledere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst
of ontslagen.
7.
Een lid van de raad van bestuur treedt uiterlijk af op de dag waarop de eerste
algemene vergadering wordt gehouden nadat vier jaren na zijn benoeming zijn
verlopen. Een overeenkomstig dit lid 7 aftredend lid van de raad van bestuur kan
worden herbenoemd.
8.
De vennootschap heeft een beleid op het gebied van de bezoldiging van de leden
van de raad van bestuur, op voorstel van de niet-uitvoerende bestuurders.
9.
Met inachtneming van het bezoldigingsbeleid als bedoeld in lid 8 van dit artikel en de
bepalingen van de wet, kan de raad van bestuur een beloning vaststellen voor de
bestuurders met betrekking tot de uitoefening van hun taak, met dien verstande dat
niets hierin bepaald een bestuurder zal uitsluiten van het in een andere hoedanigheid
tegen beloning verrichten van werkzaamheden voorde vennootschap of voor een
dochtermaatschappij of gelieerde vennootschap.
10. De vennootschap verstrekt aan de bestuurders geen persoonlijke leningen, garanties
en dergelijke, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf, wat de uitvoerende
bestuurders betreft tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende
voorwaarden en na goedkeuring van de niet-uitvoerende bestuurders.
Artikel 10. Taakverdeling tussen de uitvoerende bestuurders en de niet-uitvoerende
bestuurders.
1.
De uitvoerende bestuurders zijn belast met het besturen van de vennootschap.
2.
De niet-uitvoerende bestuurders hebben tot taak toezicht te houden op het beleid van
de uitvoerende leden van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in
de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De niet-uitvoerende
bestuurders staan de uitvoerende bestuurders met raad terzijde.
3.
Bij de vervulling van hun onderscheidenlijke taken richten zowel de uitvoerende
bestuurders als de niet-uitvoerende bestuurders zich naar het belang van de
vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
4.
Met inachtneming van lid 1 van artikel 9 en de leden 1 en 2 van dit artikel, stelt de
raad van bestuur een reglement vast dat voorziet in een taakverdeling tussen de
uitvoerende bestuurders en de niet-uitvoerende bestuurders en kan voorzien in een
delegatie van bevoegdheden.
In dit kader, bepaalt de raad van bestuur voorts met welke taak ieder van de
uitvoerende leden van de raad van bestuur meer in het bijzonder zal zijn belast. Deze
regels en taakverdeling dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
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5.

De raad van bestuur benoemt één van de niet-uitvoerende bestuurders tot zijn
voorzitter. Daarnaast kan de raad van bestuur één of meer van de andere nietuitvoerende bestuurders tot plaatsvervangend voorzitter benoemen. De raad van
bestuur kan titels toekennen aan de uitvoerende bestuurders, waaronder — zonder
beperking — begrepen de titel van chief executive officer en chief financra! officer.
6.
De niet-uitvoerende bestuurders kunnen zich door deskundigen laten bijstaan. De
kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de vennootschap.
7.
De niet-uitvoerende bestuurders kunnen bepalen dat één of meer niet-uitvoerende
bestuurders en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor en de overige
gebouwen en terreinen van de vennootschap en dat deze personen bevoegd zijn de
boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien.
Artikel 11. Vergaderingen van de raad van bestuur. Besluitvorming.
1.
Het reglement als bedoeld in artikel 10 lid 4, voorziet voorts in de besluitvorming en
werkwijze van de raad van bestuur als geheel als ook van de uitvoerende
bestuurders en niet-uitvoerende bestuurders afzonderlijk, in aanvulling op hetgeen
daaromtrent in deze statuten is bepaald.
2.
De niet-uitvoerende bestuurders vergaderen tezamen met de uitvoerende
bestuurders ten minste eenmaal per drie (3) maanden, teneinde te beraadslagen over
de gang van zaken binnen de vennootschap en de verwachte ontwikkeling. Verder
vergaderen de niet-uitvoerende bestuurders tezamen met de uitvoerende bestuurders
wanneer zulks nodig is.
3.
De raad van bestuur kan slechts geldige besluiten nemen indien een meerderheid
van de in functie zijnde leden van de raad van bestuur ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is.
4.
Een lid van de raad van bestuur kan zich uitsluitend door een medelid van de raad
van bestuur bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
Een lid van de raad van bestuur kan voor niet meer dan één (1) medelid van de raad
van bestuur als gemachtigde optreden.
5.
Alle besluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen van de
desbetreffende, ter vergadering tegenwoordige of vertegenwoordigde leden van de
raad van bestuur, met dien verstande dat het reglement de besluiten van de raad van
bestuur zal bevatten die zijn onderworpen aan de instemming van een bepaalde
meerderheid van de niet-uitvoerende bestuurders. Iedere bestuurder kan één (1)
stem uitbrengen. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen. De voorzitter
van de raad van bestuur heeft geen doorslaggevende stem.
6.
Besluitvorming van de raad van bestuur kan ook schriftelijk buiten vergadering
geschieden, mits alle in functie zijnde bestuurders (ten aanzien van wie geen
tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 7 bestaat) schriftelijk met die wijze van
besluitvorming hebben ingestemd.
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7.

Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met
het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming heeft een
tegenstrijdig belang. Iedere bestuurder meldt een tegenstrijdig belang onverwijld aan
alle overige directeuren. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en
besluitvorming omtrent een onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft. In
dat geval nemen de overige directeuren een besluit omtrent dat onderwerp. Indien
hierdoor geen besluit genomen kan worden door de uitvoerende bestuurders, nemen
de niet-uitvoerende bestuurders een besluit omtrent dat onderwerp. Indien hierdoor
geen besluit genomen kan worden door de niet-uitvoerende bestuurders, neemt de
raad van bestuur een besluit omtrent dat onderwerp alsof er geen tegenstrijdig belang
bestaat als bedoeld in de eerste zin van dit lid.
Artike112. Commissies.
1.
De raad van bestuur benoemt van de niet-uitvoerende bestuurders een
controlecommissie (audit committee), remuneratiecommissie (remuneration
committee) en een selectie- en benoemingscommissie (se%coon and appointment
committee). De raad van bestuur kan de taken en verplichtingen van de
remuneratiecommissie en de selectie- en benoemingscommissie samenvoegen en
deze toevertrouwen aan één commissie.
2.
De raad van bestuur is bevoegd tot het instellen van meerdere commissies,
bestaande uit leden van de raad van bestuur en functionarissen van de vennootschap
en van groepsmaatschappijen.
3.
De raad van bestuur bepaalt de taken en bevoegdheden van de in het voorgaande lid
van dit artikel bedoelde commissies. Ter voorkoming van misverstanden, hoewel
dergelijke commissies handelen op basis van een delegatie van bepaalde
verantwoordelijkheden van de raad van bestuur, blijft de raad van bestuur volledig
verantwoordelijk voorde handelingen die door een dergelijke commissie worden
ondernomen.
Artikel 13. Vertegenwoordiging.
1.
De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De
bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere uitvoerende bestuurder
toe.
2.
De raad van bestuur kan procuratiehouders met algemene of beperkte
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de
vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld.
Hun titulatuur wordt door de raad van bestuur bepaald.
Artikel 14.Ontstentenis of belet.
In geval van ontstentenis of belet van één of meer uitvoerende bestuurders zijn de
overblijvende uitvoerende bestuurders) tijdelijk met het besturen van de
vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle uitvoerende
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bestuurders of van de enig uitvoerende bestuurder, zijn de niet-uitvoerende
bestuurders tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast, met de
bevoegdheid de raad van bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één
of meer niet-uitvoerende bestuurders in het bijzonder en/of één of meer andere
personen.
Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer niet-uitvoerende bestuurders zijn
de overblijvende niet-uitvoerende bestuurders) tijdelijk met de taken van de nietuitvoerende bestuurders belast. In geval van ontstentenis of belet van alle nietuitvoerende bestuurders of van de enig niet-uitvoerende bestuurder, worden de taken
van de niet-uitvoerende bestuurders tijdelijk toevertrouwd aan één of meer andere
personen die daarvoor door de algemene vergadering worden aangewezen.
Artikel 15. Vrijwaring.
De vennootschap vrijwaart iedere bestuurder, iedere functionaris, iedere voormalige
bestuurder en iedere voormalige functionaris tegen elke aansprakelijkheid en alle
aanspraken, uitspraken, boetes en schade in verband met een dreigende, op handen
zijnde, aanhangige of beëindigde actie, onderzoek of andere procedure van civielrechtelijke,
strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard, aanhangig gemaakt door een partij, niet
zijnde de vennootschap zelf of haar groepsmaatschappijen, als gevolg van een handelen of
nalaten in zijn of haar hoedanigheid van bestuurder of functionaris van de vennootschap,
met uitzondering van de aanspraken voor zover deze betrekking hebben op het behalen
van persoonlijke winst, voordeel of beloning waartoe de desbetreffende persoon juridisch
niet was gerechtigd, of als de aansprakelijkheid van de desbetreffende persoon wegens
opzet of bewuste roekeloosheid bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis is vastgesteld.
Deze vrijwaring wordt geacht geen afbreuk te doen aan enig recht waarop de gevrijwaarden
uit andere hoofde aanspraak zouden kunnen hebben.
HOOFDSTUK VII.
Boekjaar en jaarrekening. Winst en uitkeringen.
Artikel 16. Boekjaar en jaarrekening.
1.
Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
2.
Jaarlijks binnen vier (4) maanden na afloop van .het boekjaar, maakt de raad van
bestuur een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op (de
jaarrekening).
Artikel 17. Accountantscontrole.
1.
De algemene vergadering benoemt een accountant ten einde de door de raad van
bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen
aan de raad van bestuur en een verklaring af te leggen.
Indien de algemene vergadering nalatig is met de benoeming van een accountant als
2.
bedoeld in lid 1 van dit artikel, geschiedt de benoeming door de raad van bestuur.
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De accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening
worden bevraagd door de algemene vergadering. De accountant zal worden
uitgenodigd de algemene vergadering bij te wonen die is bijeengeroepen voorde
vaststelling van de jaarrekening.
4.
De accountant woont in ieder geval de vergadering van de raad van bestuur bij
waarin het verslag van de accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening
wordt besproken en waarin wordt besloten over de goedkeuring van de jaarrekening.
Artikel 18. Openbaarmaking jaarrekening; halfjaarcijfers.
De vennootschap draagt er zorg voor, dat de opgemaakte jaarrekening, het
jaarverslag, de overige gegevens als bedoeld in lid 3 van dit artikel 18 en de
verklaringen beschikbaar zijn op haar kantoor en op de website van de vennootschap
vanaf de datum van de oproeping tot de algemene vergadering bestemd voor hun
behandeling. De aandeelhouders en degenen, die ingevolge de wet het recht hebben
de vergadering bij te wonen, kunnen deze stukken daar inzien en er kosteloos een
afschrift van verkrijgen.
2.
De vennootschap maakt de vastgestelde jaarrekening op de door toepasselijke
wetgeving en de regelgeving van de beurs waaraan de aandelen zijn genoteerd
voorgeschreven wijze openbaar binnen de daarvoor gestelde termijn.
Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een exemplaar van het
3.
jaarverslag openbaar gemaakt tezamen met de overige gegevens die op grond van
de toepasselijke wet- en regelgeving moet worden openbaar gemaakt.
4.
De vennootschap maakt haar halfjaarcijfers openbaar zodra zij beschikbaar zijn en
voor zover de wet dat voorschrijft.
Artikel 19. Vaststelling van de jaarrekening en decharge.
1.
De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening kan niet worden
vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de
verklaring van de accountant.
2.
In de algemene vergadering waar wordt besloten tot het vaststellen van de
jaarrekening, wordt tevens het voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden
van de raad van bestuur voorde uitoefening van hun respectievelijke taken, voor
zover daarvan blijkt uit de jaarrekening of anderszins aan de algemene vergadering
bekend is gemaakt voorafgaande aan het vaststellen van de jaarrekening, voor
separate behandeling voorgesteld. De reikwijdte van een dergelijke decharge is
afhankelijk van de wettelijke beperkingen daaromtrent.
Artikel 20. Winst, uitkeringen en verliezen.
De vennootschap heeft een reserverings- en dividendbeleid dat wordt vastgesteld en
kan worden gewijzigd door de raad van bestuur. De vaststelling en nadien elke
materiële wijziging van het reserverings- en dividendbeleid wordt als apart
agendapunt op de algemene vergadering behandeld.

3.
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2.

Ten laste van de winst die uit de vastgestelde jaarrekening blijkt, worden zodanige
bedragen gereserveerd als de algemene vergadering zal bepalen. Hetgeen daarna
nog van de winst resteert staat ter beschikking van de algemene vergadering. De
raad van bestuur doet daartoe een voorstel. Het voorstel tot uitkering van dividend
wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering behandeld.
3.
Uitkering van dividend op de aandelen geschiedt naar evenredigheid van het
nominale bedrag van elk aandeel.
4.
Indien over enig jaar verlies is geleden, kan de raad van bestuur besluiten zulk een
verlies te delgen door afboeking op een reserve die niet krachtens de wet moet
worden aangehouden.
5.
De uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt
dat zij geoorloofd is.
De raad van bestuur kan, met inachtneming van het reserverings- en dividendbeleid
6.
van de vennootschap, besluiten tot het doen van een tussentijdse uitkering.
7.
De algemene vergadering kan op voorstel van de raad van bestuur besluiten dat een
uitkering op aandelen geheel of ten dele plaatsvindt niet in contanten maar in
aandelen.
8.
De raad van bestuur kan, met inachtneming van het reserverings- en dividendbeleid
van de vennootschap, besluiten tot uitkeringen aan houders van aandelen ten laste
van een of meer reserves.
HOOFDSTUK VIII.
De algemene vergadering. Oproeping. Besluitvorming.
Artikel 21. De algemene vergadering. Agenda jaarvergadering.
Jaarlijks wordt ten minste één (1) algemene vergadering gehouden binnen zes (6) maanden
na afloop van het boekjaar. Andere algemene vergaderingen worden voorts gehouden zo
dikwijls de raad van bestuur zulks noodzakelijk acht.
Artike122. Plaats van vergaderingen. Oproeping.
1.
Algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats waar de vennootschap haar
statutaire zetel heeft dan wel te Amsterdam of Schiphol (gemeente Haarlemmermeer)
en worden opgeroepen door de raad van bestuur, met inachtneming van de wettelijke
bepalingen en de toepasselijke beursvoorschriften.
2.
ledere oproeping tot een algemene vergadering en alle aankondigingen,
berichtgevingen en mededelingen aan de aandeelhouders geschieden door middel
van een aankondiging op de website van de vennootschap waar een dergelijke
aankondiging toegankelijk blijft tot aan het moment van de relevante algemene
vergadering en voorts, indien vereist, op een andere wijze in overeenstemming met
de wet- regelgeving van de beurs waar de aandelen zijn genoteerd.
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3.

De oproeping vermeldt de plaats, de dag en het uur van de vergadering en de
agenda van de vergadering, alsmede de andere gegevens die bij wet zijn
voorgeschreven.
Artike123. Vergaderrechten en toegang.
Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker of pandhouder van
aandelen aan wie het stemrecht toekomt, is bevoegd de algemene vergaderingen bij
te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen mits aan de
vereisten van dit artikel 23 is voldaan.
2.
De vergaderrechten volgens het bovenstaande lid 1, kunnen worden uitgeoefend bij
een schriftelijk gevolmachtigde, mits de volmacht uiterlijk op de bij de oproeping te
vermelden dag door de raad van bestuur is ontvangen. De vennootschap biedt
degene die bevoegd is de vergaderingen bij te wonen de mogelijkheid om haar langs
elektronische weg van de volmacht in kennis te stellen.
3.
Bij de oproeping van een algemene vergadering, bepaalt de raad van bestuur dat als
stem- en of vergadergerechtigden hebben te gelden zij die op de achtentwintigste
(28ste) dag voor die van de vergadering (de registratiedatum) die rechten hebben
en als zodanig zijn ingeschreven in een door de raad van bestuur aangewezen
register, ongeacht of zij die rechten hebben ten tijde van de algemene vergadering. In
aanvulling op de registratiedatum, vermeldt de oproeping voorts op welke wijze
aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten zich kunnen laten
registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
4.
Voordat toegang tot een vergadering wordt verleend, dient iedere stemgerechtigde of
zijn vertegenwoordiger de presentielijst te tekenen. De voorzitter van de vergadering
kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen
die ter vergadering aanwezig zijn.
5.
Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel 23 genoemde personen
beslist de voorzitter van de vergadering.
Artikel 24. Voorzitter van de vergadering. Notulen.
1.
De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van
bestuur of, indien deze afwezig is, door de plaatsvervangend voorzitter van de raad
van bestuur of, indien ook deze afwezig is, door een ander niet-uitvoerende
bestuurder, daartoe door de aanwezige niet-uitvoerende bestuurders aangewezen.
Van het verhandelde in de algemene vergadering worden door een door de voorzitter
2.
aangewezen secretaris notulen gehouden, welke door de voorzitter en de secretaris
worden vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
Artikel 25. Stemming. Besluitvorming.
Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem.
Aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stemmen kunnen worden
uitgebracht, worden buiten beschouwing gelaten bij het vaststellen van het gedeelte
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van de aandeelhouders dat stemmen uitbrengt, aanwezig is of vertegenwoordigd is of
bij het vaststellen van het gedeelte van het aandelenkapitaal dat aanwezig of
vertegenwoordigd is.
2.
Geldige besluiten van de algemene vergadering kunnen uitsluitend worden genomen
in een algemene vergadering, bijeengeroepen en gehouden overeenkomstig hetgeen
terzake in de wet en deze statuten is bepaald.
3.
Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden
alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen, alsmede de
onthouding van stemmen, worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
4.
Alle stemmen worden schriftelijk of langs elektronische weg uitgebracht. De voorzitter
van de vergadering kan echter bepalen dat stemmen door middel van het opsteken
van handen of op een andere wijze zal zijn toegestaan.
5.
Stemmen bij acclamatie is toegestaan wanneer niemand van de aanwezige
aandeelhouders zich daartegen verzet. Indien het betreft een stemming over
personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen
schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten,
ongetekende stembriefjes.
6.
Onverminderd het overigens in dit artikel 25 bepaalde, stelt de vennootschap voor elk
genomen besluit vast:
(a)
het aantal aandelen waarop geldige stemmen zijn uitgebracht;
(b)
het percentage van het aantal aandelen als bedoeld onder a.
vertegenwoordigd in het geplaatste aandelen kapitaal;
(c)
het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen; en
(d)
het totale aantal stemmen dat voor en dat tegen een besluit is uitgebracht,
alsmede het aantal stemonthoudingen.
HOOFDSTUK IX.
Statutenwijziging en ontbinding. Vereffening.
Artikel 26. Statutenwijziging en ontbinding.
Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap kan slechts
worden genomen op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 27. Vereffening.
1.
Ingeval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene
vergadering zijn de uitvoerende bestuurders belast met de vereffening van de zaken
van de vennootschap en de niet-uitvoerende bestuurders met het toezicht daarop.
2.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten voor zoveel
mogelijk van kracht.
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3.

Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven, wordt overgedragen aan de
houders van aandelen naar verhouding van het nominale bedrag van ieders
aandelen.
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The attached document is an unofficial English translation of the deed of partial amendment
of the articles of association of: argenx SE, having its official seat in Rotterdam, the
Netherlands, executed before Dirk-Jan Jeroen Smit, civil law notary, officiating in Amsterdam,
on 10 May 2022.

Amsterdam, 10 May 2022.

Dirk-Jan Jeroen Smit,
civil law notary,
officiating in Amsterdam.
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Freshfields Bruckhaus Deringer

This is an unofficial office translation of the deed of amendment of articles of association. An
attempt has been made to be as literal as possible without jeopardizing the overall continuity.
Differences in translation may occur, and if so, the Dutch text will by law prevail.

DEED OF PARTIAL AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION
ARGENX SE

On the tenth day of May two thousand and twenty-two appears before me, Dirk-Jan Jeroen
Smit, civil law notary, officiating in Amsterdam, the Netherlands:
Mark Robin Johannes Maarschalkerweerd, with office address at Strawinskylaan 10, 1077
XZ Amsterdam, the Netherlands, born in Haarlem, the Netherlands, on the thirteenth day of
February nineteen hundred and ninety.
The person appearing states to act under authority of the general meeting of argenx SE, a
European company with limited liability (Societas Europaea or S~ incorporated under the
laws of the Netherlands, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, having its
office address Willemstraat 5, 4811 AH Breda, the Netherlands and registered with the trade
register of the Dutch Chamber of Commerce under number 24435214 (Company). The
person appearing states that the general meeting of the Company resolved to partially
amend the articles of association of the Company on the tenth day of May two thousand and
twenty-two.
The articles of association of the Company have most recently been amended by deed of
amendment executed before Dirk-Jan Jeroen Smit, civil law notary, aforementioned, on the
twenty-fourth day of January two thousand and twenty.
amendment
The person appearing states to partially amend the articles of association of the Company
as follows:
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a.

b.

c.

d.

e.

Article 6 paragraph 2 will read as follows:
"2.
The issuance of shares with pre-emptive rights and the period during which
such rights can be exercised shall be announced in the Dutch State Gazette
(Staatscourant), in a nationally distributed daily newspaper and on the
company's corporate website. The exercise period shall be at least two (2)
weeks from the day of the announcement in the Dutch State Gazette
(Staatscourant)."
Article 11 paragraph 6 will read as follows:
"6.
Resolutions of the board of directors may also be adopted outside of a
meeting in writing, provided that all directors in office (in respect of whom no
conflict of interest exists as referred to in paragraph 7) have consented in
writing to this manner of decision-making."
Anew paragraph 7 will be added to Article 11 and will read as follows:
"7.
A director having a direct or indirect personal interest that conflicts with the
interest of the company and its affiliated enterprise has a conflict of interest.
Each director shall inform all other directors of a conflict of interest without
delay. A director shall not participate in the deliberations and decision-making
process in relation to an item if he has a conflict of interest with respect
thereto. In such case, the other directors shall resolve the item. In case
because of this no resolution can be adopted by the executive directors, the
non-executive directors will resolve on the matter. Incase because of this no
resolution can be adopted by the non-executive directors, the board of
directors will resolve on the matter as if there were no conflict of interest
within the meaning of the first sentence of this paragraph."
Article 13 paragraph 1 will read as follows:
"1.
The board of directors shall be authorised to represent the company. Each
executive director is also authorised to represent the company."
Article 17 paragraphs 1 through 4 will read as follows:
"1.
The general meeting shall appoint an accountant to examine the annual
accounts drawn up by the board of directors, to report thereon to the board of
directors, and to express an opinion with regard thereto.
2.
If the general meeting fails to appoint the accountant as referred to in
paragraph 1 of this article, this appointment shall be made by the board of
directors.
3.
The accountant may be questioned by the general meeting in relation to his
statement on the fairness of the annual accounts. The accountant shall be
invited to attend the general meeting convened for the adoption of the annual
accounts.
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The accountant shall, in any event, attend the meeting of the board of
directors at which the report of the accountant is discussed, and at which the
annual accounts are to be approved."
Article 19 paragraph 1 will read as follows:
"1.
The general meeting shall adopt the annual accounts. The annual accounts
cannot be adopted if the general meeting has been unable to take
cognizance of the statement of the accountant."
Article 21 will read as follows:
"Article 21
Each financial year at least one general meeting shall be held within six (6) months
after the close of the financial year. Other general meetings shall be held as often as
the board of directors deems necessary."
Article 22 paragraph 1 will read as follows:
"1.
General meetings shall be held at the place where the company has its
official seat or in Amsterdam or at Schiphol (municipality of Haarlemmermeer)
and shall be called by the board of directors with due observance of
applicable statutory provisions and the applicable stock exchange
regulations."
Article 26 paragraph 2 will be deleted.
4.

f.

g.

h.

final
The authority of the person appearing follows from the resolution of the general meeting of
the Company. The person appearing is known to the civil law notary. The authority of the
person appearing has been sufficiently demonstrated to the civil law notary.
The civil law notary summarises the contents of the deed, provides an explanation thereto
and, where necessary, refers to the consequences of the deed.
Subsequently the person appearing confirms to have taken cognisance of the contents of
the deed, to agree to the contents hereof and not to require the deed to be read out in full.
Finally, the original of the deed is executed in Amsterdam, the Netherlands, on the date in
the head of this deed. Immediately after limited reading, the deed is signed by the person
appearing and by the civil law notary.
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The attached document is an unofficial English translation of the complete text of the articles
of association of: argenx SE, having its official seat in Rotterdam, the Netherlands, as they
read after execution of the deed of partial amendment of the articles of association, before
Dirk-Jan Jeroen Smit, civil law notary, officiating in Amsterdam, on 10 May 2022.

Amsterdam, 10 May 2022.

Dirk-Jan Jeroen Smit,
civil law notary,
officiating in Amsterdam.
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Freshfields Bruckhaus Derin~er

Unofficial translation of the articles of assocratron of argenx SE as they read after the
execution of a deed of partial amendment of the articles ot association before Dlrk-Jan
Jeroen Smit, civil law notary in Amsterdam, the Netherlands, on 10 May 2022.
Please note that this is an unofficial office translation, in which an attempt has been made to
be as literal as possible without jeopardizing the overall continuity. Inevitably, differences
may occur in translation, and if so, the Dutch text will by law govern.

ARTICLES OF ASSOCIATION
CHAPTER I.
Definitions.
Article 1.
In these articles of association the following expressions shall have the following meanings:
a.
the board of directors: means the corporate body of the company consisting of the
executive directors in office and the non-executive directors in office;
the general meeting. the body of the company formed by shareholders and other
b.
persons with meeting rights; and
in writing or written: a reproducible message transmitted by any current means of
c.
(electronic) communication.
CHAPTER II.
Name. seat. objects.
Article 2. Name and seat.
1
The name of the company ís:
argenx SE
2
The official seat of the company is in Rotterdam, the Netherlands.
Article 3.Objectives.
The objectives of the company are:
(a)
to exploit biological, chemical or other products, processes and technologies in the
life sciences sector in general, and more specifically in the diagnostic,
pharmaceutical, medical, cosmetic, chemical and agricultural sector; to `exploit'
includes all activities relating to research, development, production, marketing and
commercial exploitation;
(b)
to design and develop instruments which may be used in medical diagnosis' and
affiliated areas;
(c)
the worldwide distribution of, sale of and rendering services relating to products of the
company directly to customers as well as through third parties;
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(d)

to incorporate, to participate in any way whatsoever, to manage, to supervise, to
operate and to promote enterprises, businesses and companies;
(e) to render advice and services to businesses and companies with which the company
forms a group and to third parties;
(f)
to finance businesses and companies;
(g)
to borrow, to lend and to raise funds, including the issue of bonds, promissory notes
or other securities or evidence of indebtedness as well as to enter into agreements in
connection with the aforementioned;
(h) to render guarantees, to bind the company and to pledge its assets for obligations of
the companies and enterprises with which it forms a group and on behalf of third
parties;
(i)
to obtain, alienate, manage and exploit registered property and items of property in
general;
(j)
to trade in currencies, securities and items of property in general;
(k)
to develop and trade in patents, trade marks, licenses, know-how and other industrial
property rights;
(I)
to perform any and all activities of industrial, financial or commercial nature,
as well as everything pertaining the foregoing, relating thereto or conductive thereto, all in
the widest sense of the word.
CHAPTER III.
Authorised capital and shares. Shareholders' register.
Article 4. Authorised capital and shares.
1.
The authorised capital of the company amounts to nine million euro (€ 9,000,000).
2.
The capital is divided into ninety million (90,000,000) ordinary shares with a nominal
value of ten eurocent (€ 0.10) each, numbered consecutively from 1 onwards.
3.
All shares are registered shares. No share certificates shall be issued.
4.
The company may lend its cooperation to the issuance of depository receipts
(certificaten van aandelen) for shares in its share capital.
5.
The board of directors may determine that for the purpose of trading and transfer of
shares at a foreign stock exchange, share certificates shall be issued in such form as
shall comply with the requirements of such foreign stock exchange.
6.
On a request in writing by the party concerned and upon provision of satisfactory
evidence as to title, replacement share certificates may be issued of share certificates
which have been mislaid, stolen or damaged, on such conditions, including, without
limitation, the provision of indemnity to the company as the board of directors shall
determine.
The costs of the issuance of replacement share certificates may be charged to the
applicant. As a result of the issuance of replacement share certificates the original
share certificates will become void and the company will have no further obligation
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with respect to such original share certificates. Replacement share certificates will
bear the numbers of the documents they replace.
CHAPTER IV.
Issuance of shares.
Article 5. Issuance of shares. Conditions of issuance.
1.
The general meeting or alternatively the board of directors, if it has been designated
to do so by the general meeting, shall have authority to resolve on any issuance of
shares. The general meeting shall, for as long as any such designation of the board
of directors for this purpose is in force, no longer have authority to decide on the
issuance of shares.
2.
The general meeting or the board of directors if so designated as provided in
paragraph 1 of this article above, shall decide on the price and the further terms and
conditions of issuance, with due observance of what has been provided in relation
thereto in the law and in the articles of association. The board of directors is expressly
authorized to enter into legal acts relating to non-cash contributions without the prior
consent of the general meeting.
3.
If the board of directors is designated to have authority to decide on the issuance of
shares, such designation shall specify the maximum number of shares that can be
issued under such designation. When making such designation the duration thereof,
which shall not be for more than five (5) years, shall be resolved upon at the same
time. The designation may be extended from time to time for periods not exceeding
five (5) years. The designation may not be withdrawn unless otherwise provided in
the resolution in which the designation is made.
4.
A resolution of the general meeting to issue shares or to designate the board of
directors as the competent corporate body to do so, can only be adopted at the
proposal of the board of directors.
5.
What has been provided in the paragraphs 1 to 4 inclusive of this article shall mutatis
mutandis be applicable to the granting of rights to subscribe for shares (including
amongst others warrants and convertible bonds) but shall not be applicable to the
issuance of shares in respect of any exercise of such rights.
Article 6. Pre-emptive rights.
1.
Upon the issuance of shares, each holder of shares shall have pre-emptive rights in
proportion to the aggregate nominal value of his shares. A shareholder shall not have
a pre-emptive right in respect of shares issued against anon-cash contribution. He
shall also not have apre-emptive right in respect of shares issued to employees of
the company or of a group company.
2.
The issuance of shares with pre-emptive rights and the period during which such
rights can be exercised shall be announced in the Dutch State Gazette
(Staatscourant), in a nationally distributed daily newspaper and on the company's
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corporate website. The exercise period shall be at least two (2) weeks from the day of
the announcement in the Dutch State Gazette (Staatscourant).
Prior to each single issuance, the pre-emptive rights may be limited or excluded by a
3.
resolution of the general meeting or a resolution of the board of directors if it has been
designated to do so by the general meeting and provided the board of directors has
also been authorized to resolve on the issuance of shares of the company.
4.
A resolution of the general meeting to restrict or exclude the pre-emptive rights or to
designate the board of directors as the corporate body competent to do so, can only
be adopted at the proposal of the board of directors.
When rights are granted to subscribe for shares (including amongst others warrants
5.
and convertible bonds), the shareholders shall have pre-emptive rights in respect
thereof; the foregoing provisions of this article 6 shall apply by analogy. Shareholders
shall have no pre-emptive rights in respect of shares issued to a person exercising a
right to subscribe for shares (including amongst others warrants and convertible
bonds) previously granted.
CHAPTER V.
Acquisition of treasury shares. Reduction of issued share capital.
Article 7. Own shares.
1.
When issuing shares, the company may not subscribe for its own shares.
2.
Provided having been authorized by the general meeting and with due observance of
the relevant provisions of the law, the board of directors may resolve that the
company acquires its own shares or depository receipts thereof.
The company may, without authorization by the general meeting, acquire its own
3.
shares or depository receipts thereof for the purpose of transferring such shares or
depository receipts to employees of the company or of a group company under a
scheme applicable to such employees, provided such shares or depository receipts
thereof are quoted on the price list of a stock exchange.
4.
No voting rights may be exercised for any share held by the company or by a
subsidiary, nor for any share for which the company or a subsidiary holds the
depository receipts. However, usufructuaries and pledgees of shares owned by the
company or a subsidiary are not excluded from exercising the voting rights, if the
usufruct or pledge was created before the share was owned by the company or a
subsidiary. The company or a subsidiary may not exercise voting rights for shares in
respect of which it holds a usufruct or pledge.
Any shares held by the company or by a subsidiary or any shares for which the
5.
company or a subsidiary hold the depository receipts, shall not be included for the
calculation of the allocation and distribution of profits.
6.
The board of directors shall be authorized to dispose of shares held by the company
or depository receipts thereof.
Article 8. Reduction of the Issued Capital.
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The general meeting may, but only at the proposal of the board of directors, resolve to
reduce the company's issued capital, with due observance of the relevant provisions of the
law.
CHAPTER VI.
The board of directors.
Article 9. Composition. Appointment, suspension and dismissal. Remuneration.
1.
The board of directors shall consist of both executive directors having responsibility
for the day-to-day management of the company as well as non-executive directors
not having such day-to-day responsibility. The board of directors as a whole will be
responsible for the strategy of the company.
2.
The number of directors shall be determined by the board of directors and shall be at
least three (3). The number of executive directors must at all times be less than the
number of non-executive directors. If the number of non-executive directors in office
is less than the number determined by the board of directors, the board of directors
shall remain competent, but the board of directors shall proceed to supplement the
number of non-executive directors as soon as reasonably possible.
3.
The general meeting shall appoint the directors. For each seat on the board of
directors to be filled, the board of directors shall make one or more proposals.
When a proposal or recommendation for appointment of a person as an executive
4.
director is made, the following particulars shall be stated: his age and the position he
holds or has held, insofar as these are relevant for the performance of the duties of
an executive director. The proposal or recommendation must state the reasons on
which it is based.
When a proposal or recommendation for appointment of a person as anon-executive
5.
director is made, the following particulars shall be stated: his age, his profession, the
number of shares he holds and the positions he holds or has held, insofar as these
are relevant for the performance of the duties of anon-executive director.
Furthermore, the names of the legal entities of which he is already a supervisory
board member or anon-executive member of the board of directors shall be
indicated; if those include legal entities which belong to the same group, a reference
of that group will be sufficient. The proposal or recommendation must state the
reasons on which it is based.
6.
Each director may be suspended or dismissed at any time by the general meeting.
7.
A member of the board of directors shall retire not later than on the day on which the
first general meeting is held following lapse of four years since his appointment. A
member of the board of directors retiring pursuant to this paragraph 7 may be reappointed.
8.
The company shall have a policy in respect of the remuneration of the members of
the board of directors, on proposal of the non-executive directors.
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With due observation of the remuneration policy referred to in paragraph 8 of this
article above and the provisions of law, the board of directors may determine the
remuneration for the directors in respect of the performance of their duties, provided
that nothing herein contained shall preclude any directors from serving the company
or any subsidiary or related company thereof in any other capacity and receiving
compensation therefor.
10. The company shall not grant its directors any personal loans, guarantees or the like
unless in the normal course of business, as regards executive directors on terms
applicable to the personnel as a whole, and after approval of the non-executive
directors.
Article 10. Allocation of tasks and duties among the executive directors and the nonexecutive directors.
1.
The executive directors shall be entrusted with the management of the company.
2.
It shall be the duty of the non-executive directors to supervise the management of the
executive members of the board of directors and the general course of affairs in the
company and the business connected with it. The non-executive directors shall assist
the executive directors by giving advice.
3.
In performing their respective duties both the executive directors as well as the nonexecutive directors shall act in accordance with the interests of the company and the
business connected with it.
4.
Subject to paragraph 1 of article 9 and paragraphs 1 and 2 of this article, the board of
directors shall establish rules which shall include an allocation of tasks amongst the
executive directors and non-executive directors and which may provide for delegation
of powers. In this context, the board of directors shall also determine the duties for
which each executive directors in particular shall be responsible. Such rules and
allocation of duties must be put in writing.
5.
The board of directors shall appoint one of its non-executive directors as chairperson
of the board of directors. Furthermore, the board of directors may appoint one or
more deputy chairpersons from among its other non-executive directors. The board of
directors may grant titles to the executive directors, including but not limited to chief
executive officer and chief financial officer.
6.
The non-executive directors may request assistance from experts. The costs of such
assistance shall be for the account of the company.
7.
The non-executive directors may decide that one or more non-executive directors
and/or experts shall have access to the office and the other buildings and premises of
the company and that such persons shall be authorised to inspect the books and
records of the company.
Article 11. Meetings of the board of directors. Decision-making process.
1.
The rules referred to in article 10, paragraph 4, shall further provide for the decisionmaking process and working methods of the board of directors as a whole, as well as
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of the executive directors and the non-executive directors separately in addition to the
relevant provisions of these articles of association.
2.
The non-executive directors shall meet together with the executive directors at least
once every three (3) months, to discuss the progress and foreseeable development of
the company's business. The non-execute directors shall furthermore meet together
with the executive directors whenever necessary.
3.
The board of directors can only adopt valid resolutions when the majority of the
relevant directors in office shall be present or represented at the board meeting.
4.
A member of the board of directors may only be represented by a co-member of the
board of directors authorised in writing. A member of the board of directors may not
act as proxy for more than one co-member.
5.
All resolutions shall be adopted by the favourable vote of the majority of the relevant
directors present or represented at the meeting, provided that the rules shall contain
the resolutions of the board of directors that are subject to the approval of a certain
majority of non-executive directors. Each director shall have one (1) vote. In case of a
tie of votes, the proposal shall be rejected. The chairman of the board af directors
does not have a casting vote.
6.
Resolutions of the board of directors may also be adopted outside of a meeting in
writing, provided that all directors in office (in respect of whom no conflict of interest
exists as referred to in paragraph 7) have consented in writing to this manner of
decision-making.
7.
A director having a direct or indirect personal interest that conflicts with the interest of
the company and its affiliated enterprise has a conflict of interest. Each director shall
inform all other directors of a conflict of interest without delay. A director shall not
participate in the deliberations and decision-making process in relation to an item if he
has a conflict of interest with respect thereto. In such case, the other directors shall
resolve the item. In case because of this no resolution can be adopted by the
executive directors, the non-executive directors will resolve on the matter. In case
because of this no resolution can be adopted by the non-executive directors, the
board of directors will resolve on the matter as if there were no conflict of interest
within the meaning of the first sentence of this paragraph.
Article 12. Committees.
The board of directors shall appoint from among its non-executive directors an audit
committee, a remuneration committee and a selection and appointment committee.
The board of directors may decide to combine the tasks and duties of the
remuneration committee and a selection and appointment committee and entrust
those to one committee.
2.
The board of directors shall have power to appoint any further committees, composed
of directors and officers of the company and of group companies.
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3.

The board of directors shall determine the duties and powers of the committees
referred to in the preceding paragraph of this article. For the avoidance of doubt, even
though such committees act on the basis of delegation of certain responsibilities of
the board of directors, the board of directors shall remain fully responsible for the
actions undertaken by such committees.
Article 13. Representation.
1.
The board of directors shall be authorised to represent the company. Each executive
director is also authorised to represent the company.
2.
The board of directors may appoint individuals (procuratiehouders) with general or
limited power to represent the company. Each of these individuals shall be able to
represent the company with due observance of any restrictions imposed on him. The
board of directors shall determine their titles.
Article 14. Absence (ontstenfenís) or prevention (be%t).
1.
If one or more executive directors is/are absent or prevented from performing their
duties, the remaining executive directors) shall be temporarily entrusted with the
entire management of the company. If all executive directors or the sole executive
director are/is absent or prevented from performing their/its duties, the management
of the company shall be temporarily entrusted to the non-executive directors, with the
authority to temporarily entrust the management of the company to one or more nonexecutive directors in particular and/or one or more other persons designated for this
purpose.
2.
If one or more non-executive directors is/are absent or prevented from performing
their duties, the remaining non-executive directors) shall be temporarily entrusted
with the tasks and duties of the non-executive directors. If all non-executive directors
or the sole non-executive director are/is absent or prevented from performing their/its
duties, the tasks and duties of the non-executive directors shall be temporarily
entrusted to one or more other persons designated for this purpose by the general
meeting.
Article 15. Indemnity.
The company shall indemnify any and all of its directors, officers, former directors, former
officers against any and all liabilities, claims, judgments, fines and penalties incurred by
them as a result of any threatened, pending or completed action, investigation or other
proceeding, whether civil, criminal or administrative, brought by any party other than the
company itself or its group companies, in relation to acts or omissions in or related to his or
her capacity as director or officer of the company, except in relation to claims insofar as they
relate to the gaining in fact of personal profits, advantages or remuneration to which the
relevant person was not legally entitled, or if the relevant person has been adjudged to be
liable for wilful misconduct or intentional recklessness. Such indemnification shall be
deemed not to preclude any other rights to which those indemnified may be entitled
otherwise.
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Financial year and annual accounts. Profits and distributions.
Article 16. Financial year and annual accounts.
1.
The company's financial year shall be the calendar year.
2.
Annually, not later than four months after the end of the financial year, the board of
directors shall prepare the balance sheet and the profit and loss account together with
the explanatory notes thereto (the annual accounts).
Article 17. Audit.
1.
The general meeting shall appoint an accountant to examine the annual accounts
drawn up by the board of directors, to report thereon to the board of directors, and to
express an opinion with regard thereto.
If the general meeting fails to appoint the accountant as referred to in paragraph 1 of
2.
this article, this appointment shall be made by the board of directors.
3.
The accountant may be questioned by the general meeting in relation to his
statement on the fairness of the annual accounts. The accountant shall be invited to
attend the general meeting convened for the adoption of the annual accounts.
4.
The accountant shall, in any event, attend the meeting of the board of directors at
which the report of the accountant is discussed, and at which the annual accounts are
to be approved.
Article 18. Publication of the annual accounts; semi-annual accounts.
1.
The company shall ensure that the annual accounts, the annual report and the other
data referred to in paragraph 3 of this article 18 and the statements are available at its
office as from the date on which the general meeting at which they are intended to be
dealt with is called, as well as on the website of the company. The shareholders and
those who are permitted by law to attend the meetings of shareholders shall be
enabled to inspect these documents at the company's office and to obtain copies
thereof free of charge.
2.
The company shall publish the adopted annual accounts in accordance with the
applicable provisions of the law and the applicable stock exchange regulations within
the stipulated time.
3.
A copy of the annual report shall be published simultaneously with the annual
accounts and in the same manner, together with the other information that needs to
be published ín accordance with the applicable law and regulations.
4.
The company shall publish its semi-annual accounts as soon as they are available
and to the extent required by law.
Article 19. Adoption of the annual accounts. Release from liability.
1.
The general meeting shall adopt the annual accounts. The annual accounts cannot
be adopted if the general meeting has been unable to take cognizance of the
statement of the accountant.
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2.

At the general meeting at which it is resolved to adopt the annual accounts, a
proposal concerning release of the members of the board of directors from liability for
their respective duties, insofar as the exercise of such duties is reflected in the annual
accounts or otherwise disclosed to the general meeting prior to the adoption of the
annual accounts, shall be brought up separately for discussion. The scope of any
such release from liability shall be subject to limitations by virtue of the law.
Article 20. Profits, distributions and losses.
The company shall have a policy on reserves and dividends which shall be
determined and may be amended by the board of directors. The adoption and
thereafter each material change of the policy on reserves and dividends shall be
discussed at the general meeting under a separate agenda item.
2.
From the profits, shown in the annual accounts, as adopted, the general meeting shall
determine which part shall be reserved. Any profits remaining thereafter shall be at
the disposal of the general meeting. The board of directors shall make a proposal for
that purpose. A proposal to pay a dividend shall be dealt with as a separate agenda
item at the general meeting.
3.
Distribution of dividends on the shares shall be made in proportion to the nominal
value of each share.
4.
If a loss was suffered during any one year, the board of directors may resolve to
offset such loss by writing it off against a reserve which the company is not required
to keep by virtue of the law.
5.
The distribution of profits shall be made after the adoption of the annual accounts,
from which it appears that the same is permitted.
6.
The board of directors may, subject to due observance of the policy of the company
on reserves and dividends, resolve to make an interim distribution.
7.
At the proposal of the board of directors, the general meeting may resolve to make a
distribution on shares wholly or partly not in cash but in shares.
8.
The board of directors may, subject to due observance of the policy of the company
on reserves and dividends, resolve that distributions to holders of shares shall be
made out of one or more reserves.
CHAPTER VIII.
General meeting. Convocation. Decision-making process.
Article 21. General meeting. Agenda annual general meeting.
Each financial year at least one general meeting shall be held within six (6) months after the
close of the financial year. Other general meetings shall be held as often as the board of
directors deems necessary.
Article 22. Place of meetings. Notice.
1.
General meetings shall be held at the place where the company has its official seat or
in Amsterdam or at Schiphol (municipality of Haarlemmermeer) and shall be called by
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the board of directors with due observance of applicable statutory provisions and the
applicable stock exchange regulations.
2.
All convocations of meetings of shareholders and all announcements, notifications
and communications to shareholders shall be made by means of an announcement
on the company's corporate website where such announcement shall remain
accessible until the relevant general meeting, and furthermore, to the extent required,
in another manner in accordance with the applicable stock exchange regulations.
3.
The notice shall state the place, date and hour of the meeting and the agenda of the
meeting as well as the other data required by law.
Article 23. Rights at meetings and admittance.
1.
Each shareholder entitled to vote and each usufructuary or pledgee of shares to
whom the voting rights accrue shall be entitled to attend the general meetings, to
address such meetings and to exercise his voting rights provided that the
requirements of this article 23 have been met.
2.
The right to take part in the meeting in accordance with paragraph 1 of this article
above may be exercised by a proxy authorised in writing, provided that the power of
attorney has been received by the board of directors not later than on the date
mentioned in the notice of the meeting. The company offers those entitled to attend
meetings the opportunity to notify the company by electronic means of
communication of such a power of attorney.
3.
When convening a general meeting, the board of directors shall determine that
persons with the right to vote or attend meetings shall be considered those persons
who have these rights at the twenty-eighth day prior to the day of the meeting (the
record date) and are registered as such in a register to be designated by the board
of directors for such purpose, irrespective whether they will have these rights at the
date of the meeting. In addition to the record date, the notice of the meeting shall
further state the manner in which shareholders and other parties with meeting rights
may have themselves registered and the manner in which those rights can be
exercised.
4.
Prior to being allowed admittance to a meeting, each person entitled to vote or his
proxy must sign the attendance list. The chairperson of the meeting may decide that
the attendance list must also be signed by other persons present at the meeting.
5.
The chairperson of the meeting shall decide whether persons other than those
mentioned above in this Article 23 shall be admitted to the meeting.
Article 24. Chairperson of the meeting. Minutes.
The general meetings shall be presided over by the chairperson of the board of
directors or, if he is absent, by the deputy chairperson of the board of directors, or, if
the latter is also absent, by another non-executive director, appointed for that purpose
by the non-executive directors present at the meeting.
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2.

Minutes shall be kept of the proceedings at the general meeting by a person
designated as secretary of the meeting by the chairperson. The minutes shall be
adopted by the chairperson and the secretary of the meeting and as evidence thereof
shall be signed by them.
Article 25. Voting. Adoption of resolutions.
1.
Each share confers the right to cast one vote. Shares in respect of which the law
determines that no votes may be cast shall be disregarded for the purposes of
determining the proportion of shareholders voting, present or represented or the
proportion of the share capital present or represented.
2.
Valid resolutions of the general meeting can only be adopted at a general meeting for
which notice is given and which is held in accordance with the relevant provisions of
the law and of these articles of association.
3.
Unless the law or these articles of association provide for a greater majority, all
resolutions of the general meeting shall be adopted by an absolute majority of the
votes cast. Blank and invalid votes and abstentions shall not be counted as votes
cast.
4
All votes shall be cast in writing or electronically. The chairman of the meeting may,
however, determine that voting by raising hands or in another manner shall be
permitted.
5.
Voting by acclamation shall be permitted if none of the shareholders present objects.
If it concerns the holding of a vote on persons, anyone present at the meeting with
voting rights may demand a vote by secret ballot. Votes by secret ballot shall be cast
by means of secret, unsigned ballot papers.
6.
Without prejudice to the other provisions of this Article 30, the company shall
determine for each resolution passed:
(a)
the number of shares on which valid votes have been cast;
(b)
the percentage that the number of shares as referred to under a. represents in
the issued share capital;
(c)
the aggregate number of votes validly cast; and
(d)
the aggregate number of votes cast in favour of and against a resolution, as
well as the number of abstentions.
CHAPTER IX.
Amendment articles of association and dissolution. Liquidation.
Article 26. Amendment of articles of association and dissolution.
A resolution of the general meeting to amend the articles of association or to dissolve the
company can only be adopted pursuant to a prior proposal of the board of directors.
Article 27. Liquidation.
1.
If the company is dissolved by a resolution of the general meeting, the executive
directors shall be charged with the liquidation of the company's assets and the nonexecutive directors with the supervision thereof.
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2.
3.

During the liquidation the provisions of these articles of association shall remain in
force to the extent possible.
Assets which remain after payment of the debts shall be transferred to the holders of
shares in proportion to the nominal value of their shareholdings.
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