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AANTAL AANDELEN EN STEMRECHTEN
GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN
OUTSTANDING SHARES AND VOTING RIGHTS
ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETINGS
te houden op donderdag 27 mei 2021 om 9:00 uur (Belgische tijd)
to be held on Thursday, 27 May 2021, at 9:00 a.m. (Belgian time)

Dit overzicht werd opgesteld door Sequana Medical NV (de "Vennootschap") overeenkomstig artikel
7:129, §3, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
This overview has been prepared by Sequana Medical NV (the "Company") in accordance with Article
7:129, §3, 2° of the Belgian Companies and Associations Code.
Op 27 april 2021 heeft de Vennootschap 18.535.519 uitstaande gewone aandelen.(1) (2) Elk aandeel geeft
recht op één stem.
On 27 April 2021, the Company has 18,535,519 outstanding ordinary shares.(1) (2) Each share gives the
right to one vote.
______________________

Noot/Note:
(1) De volgende stemrechtverlenende effecten kunnen nog worden uitgegeven: (i) 1.190.039 nieuwe
aandelen kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van 1.190.039 aandelenopties (elke aandelenoptie
heeft de vorm van een inschrijvingsrecht) die nog uitstaan onder het ‘2018 Aandelenopties’-plan voor
bestuurders, werknemers en andere personeelsleden van de Vennootschap en haar
dochtervennootschappen, dewelke de houders ervan het recht verlenen om één nieuw aandeel te
verwerven bij uitoefening van één van zijn of haar aandelenopties (de "2018 Aandelenopties"); (ii)
295.782 nieuwe aandelen kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van 102.527 aandelenopties die
nog uitstaan in het kader van het ‘Executive Aandelenoptieplan’ voor personeelsleden en consultants van
de Vennootschap, dewelke de houders ervan het recht verlenen om ca. 2,88 nieuwe aandelen te
verwerven bij uitoefening van één van zijn of haar aandelenopties (de "Executive Aandelenopties"); en
(iii) 302.804 nieuwe aandelen kunnen worden uitgegeven bij uitoefening van één (1) "Bootstrap
Inschrijvingsrecht" toegekend aan Bootstrap Europe S.C.SP. Het aantal voormelde 2018 Aandelenopties
en Executive Aandelenopties omvat niet de 9.851 2018 Aandelenopties en 10.705 Executive
Aandelenopties die onlangs werden uitgeoefend (zie ook voetnoot (2) hieronder).
The following voting securities can still be issued: (i) 1,190,039 new shares can be issued upon the
exercise of 1,190,039 share options (each share option having the form of a subscription right) that are
still outstanding under the ‘2018 Share Options’ plan for directors, employees and other staff members
of the Company and its subsidiaries, entitling the holder thereof to acquire one new share when
exercising one of his or her share options (the "2018 Share Options"); (ii) 295,782 new shares can be
issued upon the exercise of 102,527 share options that are still outstanding under the ‘Executive Share
Options’ plan for staff members and consultants of the Company, entitling the holder thereof to acquire
ca. 2.88 shares when exercising one of his or her share options (the "Executive Share Options"); and
(iii) 302,804 new shares can be issued upon the exercise of the one (1) "Bootstrap Subscription Right"
granted to Bootstrap Europe S.C.SP. The aforementioned number of 2018 Share Options and Executive
Share Options does not include 9,851 2018 Share Options and 10,705 Executive Share Options that
recently have been exercised (see also footnote (2) below).
(2) In de eerste helft van april 2021 werd de Vennootschap ervan op de hoogte gebracht dat een aantal
houders van 2018 Aandelenopties en Executive Aandelenopties een totaal aantal van, respectievelijk,
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9.851 2018 Aandelenopties en 10.705 Executive Aandelenopties hebben uitgeoefend, hetgeen zal
resulteren in de uitgifte van 40.733 nieuwe aandelen. Als gevolg van deze uitoefening zal het aantal
uitstaande aandelen van de Vennootschap na de voorgenomen uitoefening van de 2018 Aandelenopties
en Executive Aandelenopties toenemen van 18.535.519 naar 18.576.252 aandelen. De uitgifte van de
nieuwe aandelen zal naar verwachting plaatsvinden vóór de registratiedatum van de algemene
aandeelhoudersvergaderingen (d.i. vóór 13 mei 2021).
In the first half of April 2021, the Company was informed that a number of holders of 2018 Share Options
and Executive Share Options exercised a total number of, respectively, 9,851 2018 Share Options and
10,705 Executive Share Options, which will result in the issuance of 40,733 new shares. As a result of
this exercise, the number of outstanding shares of the Company will increase from 18,535,519 to
18,576,252 shares. The issuance of the new shares is expected to take place prior to the registration date
of the general shareholders' meetings (i.e., prior to 13 May 2021).
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