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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 vrijdag 27 mei 2022 om 9:00 uur (Belgische tijd) 

to be held on Friday, 27 May 2022, 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 2022 heeft de Vennootschap 23.746.528 uitstaande gewone aandelen.(1) (2) Elk aandeel geeft 

recht op één stem. 

On 27 April 2022, the Company has 23,746,528 outstanding ordinary shares.(1) (2) Each share gives the 

right to one vote. 

______________________ 

Noot / Note: 

De volgende stemrechtverlenende effecten kunnen nog worden uitgegeven: (i) 1.126.847 nieuwe aandelen kunnen 

worden uitgegeven bij de uitoefening van 1.126.847 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) 261.895 nieuwe aandelen kunnen worden uitgegeven bij de uitoefening van 90.780 

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 Warrant" toegekend 

aan Bootstrap Europe S.C.SP. die in zijn oorspronkelijke vorm is vervallen als een door de Vennootschap 

uitgegeven "inschrijvingsrecht", maar die door de Vennootschap zal worden verlengd (zoals beoogd door een 

warrantovereenkomst van 2 september 2016 die door de Vennootschap en Bootstrap is gesloten, en die is 

gewijzigd en aangevuld door een wijzigingsovereenkomst van 28 april 2017, een tweede wijzigingsovereenkomst 

van 1 oktober 2018, een wijzigingsbrief van 20 december 2018, en zoals verder overeengekomen tussen de 

Vennootschap en Bootstrap op 1 september 2021). Met het oog hierop heeft de raad van bestuur van de 

Vennootschap een voorstel ingediend voor de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering die op 27 mei 

2022 zal worden gehouden, of op woensdag 22 juni 2022 indien het vereiste quorum op de eerste vergadering niet 

wordt gehaald. 

The following voting securities can still be issued: (i) 1,126,847 new shares can be issued upon the exercise of 

1,126,847 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) 261,895 new shares can be issued upon the exercise of 90,780 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 Warrant" granted to Bootstrap Europe S.C.SP which expired in its initial form as a "subscription 
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right" issued by the Company, but which will be renewed by the Company (as contemplated by a warrant 

agreement dated 2 September 2016 that was entered into by the Company and Bootstrap, and that has been 

amended and supplemented by an amendment agreement dated 28 April 2017, a second amendment agreement 

dated 1 October 2018, an amendment letter dated 20 December 2018, and as further agreed between the Company 

and Bootstrap on 1 September 2021). In view hereof, the Company's board has submitted a proposal to the 

extraordinary general shareholders' meeting to be held on 27 May 2022, or on Wednesday, 22 June 2022 should 

the required quorum not be achieved at the first meeting. 

 


