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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
CURETIS N.V.

Op twaalfjuli tweeduizend zeventien verschijnt voor mij, mr. Erik Godefridus Vorst, notaris

te Amsterdam

mr. Berber Coreline van Haren, geboren te Leeuwarden op twaalf oktober

negentienhonderddrieennegentig, met kantooradres: Amstelplein 84, 1096 BC Amsterdam,

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van

(1) de heer Oliver Schacht, geboren te Frankfurt am Main, Duitsland, op een augustus

negentienhonderdzeventig, wonende te Am Gänsberg 41, 12218 Wildberg-

Gültlingen, Duitsland, houder van een paspoorl met nummer C90KMG08W;-
(2) de heer Johannes Bacher, geboren te Stuttgart, Duitsland, op drie januari

negentienhonderdnegenenzestig, wonende te Höhenwe g 3, 11229 Leonberg, District

Warmbronn, Duitsland, houder van een paspoort met nummer C8784GJ44;

(3) de heer Andreas Vitus Boos, geboren te Rappweiler-ZwaIbach, thans Weiskirchen,

Duitsland, op een augustus negentienhonderdzestig, wonende te Schlehenstrasse

2311, 71149 Bondorf, Duitsland, houder van een identiteitskaaft met nummer

(4) de heer Achim Plum, geboren te Bonn, Duitsland, op negen mel

negentienhonderdachtenzestig, wonende te Stargarder Strasse 37, 10437 Berlijn,

Duitsland, houder van een identiteitskaaft met nummer L,39F35M29¡-
die bij het verlenen van de volmacht handelden als bestuurders van Curetis N.V., een

naamloze vennootschap, met zetelte Amsterdam en met adres: Max-Eyth-Straße 42,11088

Holzgerlingen, Duitsland, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64302679

(de "Vennootschap")
Van het bestaan van de volma<;ht blijkt uit een stuk, dat aan deze akte wordt gehecht

ibü iagc.¡.

De verschijnende persoon verklaaft:-
(A) De algemene vergadering van de Vennootschap heeft op drieëntwintig juni

tweeduizend zeventien, op voorstel van het bestuur van de Vennootschap en met

goedkeuring van de raad van commissarissen van de Vennootschap, besloten tot

wijziging van de statuten van de Vennootschap. Van het besluit tot statutenwiiziging

blijkt uit een stuk, dat aan deze akte wordt gehecht (bÜlage). Van het voorstel en de

goedkeuring blijkt uit de hiervoor volmacht

(B) De statuten van de Vennootschap zijn laatst gewijzigd bij akte, op zeven juli

tweeduizend zestien verleden voor mr. E.G. Vorst, notaris te Amsterda

Ter uitvoering van het hiervoor bedoelde besluit tot statutenwijziging verklaart de

verschijnende persoon hierbij in de statuten van de Vennootschap de volgende wijzigingen

L870K7RG3, ç¡--

aan te brengen:-

De vennootschap heeft ten doel:

Artikel 3 kornt te luiden als volgt:
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(a) het ontwikkelen, produceren en verkopen van producten en oplossingen voor

moleculaire diagnostiek (MDx) ter bestrijding van besmettelijke infectieziekten en

andere ziekten;

(b) het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in en het voeren van beheer

overandereondernemingen'vanwelkeaardook]
(c) het financieren van vennootschappen en ondernemingen waannee de vennootschap

in een groep is verbonden en het stellen van zekerheid, het geven van garanties en

het zich op andere wijze verbinden voor schulden van vennootschappen en

ondernemingen waarrnee de vennootschap in een groep is verbonden; ''----
(d) het lenen en bijeenbrengen van gelden, daaronder begrepen het uitgeven van

obligaties, schuldbrieven en andere waardepapieren, het uitlenen van gelden aan

vennootschappen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is

verbonden, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;-
(e) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan anderen

(Ð het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van onroerende zaken en andere

registergoederen;

(g) het onfwikkelen, exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten,

vergunningen, knowhow, auteursrechten, databanken en andere intellectuele

eigendomsrechtenl

(h) het verrichten van alle soorten industriële, financiele en commerciële activiteiten, 
-

alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe

bevorderlijk kan zijn.

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend

Waarvan akte wordt verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte

vermeld

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en het geven van een toelichting

daarop aan de verschijnende persoon, heeft zij verklaard van de inhoud van deze akte te

hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. Vervolgens wordt deze akte onmiddellijk

na beperkte voorlezing door cle verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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This document is an unofficial English translation of a document prepared in Dutch. In

preparing this document, an attempt has been made to translate as literally as possible

without jeopardising the overall continuity of the text. Inevitably, however, differences may

occur in translation and if they do, the Dutch text will govern by law. ln this translation,

Dutch legal concepts are expressed in English terms and not in their original Dutch terms.

The concepts concerned may not be identical to concepts described by the English terms as

such terms may be understood under the laws of other jurisdictions.

DEED OF AMENDMENT OF'ARTICLES OF ASSOCIATION
CT]RETIS N.V.

On the twelfth day of July two thousand seventeen appears before me, Erik Godefridus

Vorst, civil law notary in Amsterdam:

Berber Coreline van Haren, born in Leeuwarden on the twelfth day of October nineteen

hundred and ninety-three, having her office address at Amstelplein 84, 1096 BC

Amsterdam, for the purpose hereof acting as an attorney authorised in writing of:

(1) Mr. Oliver Schacht, born in Frankfurt am Main, Germany, on the first day of
August nineteen hundred and seventy, residing at: Am Gänsberg 41, 72218

Wildberg-Gültlingen, Germany, holder of a passport with number C90KMG08W;

(2) Mr. Johannes Bacher, bom in Stuttgart, Germany, on the third day of January

nineteen hundred and sixty-nine, residing at: Höhenweg3,71229 Leonberg, District

Warmbronn,Germany, holder of a passport with number C8784GJ44;

(3) Mr. Andreas Vitus Boos, bom in Rappweller-Zwalbach, now Weiskirchen,

Germany, on the first day of August nineteen hundred sixty, residing at:

Schlehenstrasse 231I, 71149 Bondorf, Germany, holder of an identity card with

number L870K7RG3; and

(4) Mr. Achim Plum, born in Bonn, Germany, on the ninth day of May nineteen

hundred sixty-eight, residing at: Stargarder Strasse 37, 10437 Berlin, Germany,

holder of an identity card with nurnberL39F35MZ9,

acting as managing directors of Curetis N.V., a public company, having its seat in

Amsterdam and its address at Max-Eyth-Straße 42, 71088 Holzgerlingen, Germany,

registered with the trade register under number 64302679 (the "Company").

The power of attorney appears from a document which is attached to this deed (annex).

The person appearing declares:

(A) On the twenty-third day of June two thousand seventeen the general meeting of the

Company, on the proposal of the management board of the Company and with the

approval of the supervisory board of the Company, resolved to amend the articles of
association of the Company. The resolution to amend the articles of association is

evidenced by a document, which is attached to this deed (annex). The proposal and

the approval appear from the aforementioned power of attorney.
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(B) The articles of association of the Company were last amended by deed, executed on

the seventh day of July two thousand sixteen before E.G. Vorst, civil law notary in

Amsterdam.

In order to implement the aforementioned resolution to amend the articles of association, the

person appearing declares that she hereby amends the articles of association of the Company

as follows:
Article 3 shall read as follows:

The objects of the company are:.

(a) to develop, to produce and to sell products and solutions for molecular diagnostics

(MDx) combating infectious diseases and other diseases;

(b) to participate in, to take an interest in any other way in and to conduct the

management of other business enterprises, of whatever nature;

(c) to finance companies or enterprises with which it is affiliated in a group and to give

security, to give guarantees and to bind itself in any other manner for debts of
companies or enterprises with which it is affiliated in a group;

(d) to borrow and to raise funds, including the issue of bonds, debt instruments and other

securities, to lend funds to companies or enterprises with which it is affiliated in a
group, as well as to enter into agreements in connection therewith;

(e) to render advice and services to other persons;

(Ð to acquire, manage, exploit and dispose of immovables and other registered

properties;

(g) to develop, exploit and trade in patents, trade marks, licenses, know-how, copyrights,

database rights and other intellectual property rights;

(h) to perform all activities of an industrial, financial or coÍrmercial nature,

as well as all activities which are incidental to or which may be conducive to any of the

foregoing in the broadest sense.

The person appearing is known to me, civil law notary.

In witness whereof this deed is executed in Amsterdam on the date first mentioned in the

head ofthis deed.

After having conveyed the contents of this deed and having given an explanation thereto to

the person appearing, she declared that she has taken note of the contents of this deed and

agrees with the same. Thereupon, immediately after limited reading of this deed, it is signed

by the person appearing and by me, civil law notary.
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De ondergetekende, mr. Erik Godefridus Vorst, notaris te Amsterdam, verklaart dat hij zich

er naar beste kunnen van heeft overtuigd dat de statuten van Curetis N.V., een naanToze

vennootschap, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64302679, onmiddellijk na

wijziging bij akte, op 12 juli 2017 voor hem verleden, luiden zoals vermeld in het aan deze

verklaring gehechte stuk.

Ondertekend te Amsterdam op 12 juli2017.
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