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REGLEMENT INZAKE VOORWETENSCHAP EN MELDINGSVERPLICHTINGEN, getekend op
6 april 2010 (het “Reglement”) door de raad van bestuur van Koninklijke Ten Cate N.V.,
een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Almelo (de
“Vennootschap”).
1

DEFINITIES

1.1

Definities
Woorden geschreven met een hoofdletter hebben de betekenis die daaraan is
toegekend in dit Reglement en in Bijlage A bij dit Reglement, tenzij uitdrukkelijk
anders wordt aangegeven.

1.2

Kopjes
Aan de opschriften (‘kopjes’) boven de onderscheidenlijke bepalingen van dit
Reglement komt geen zelfstandige betekenis toe en deze opschriften zijn niet
van invloed op de uitleg van de bepalingen van dit Reglement.

2

HET REGLEMENT
Op grond van artikel 5:65 Wft is de Vennootschap verplicht een reglement vast
te stellen waarin regels dienen te worden opgenomen ten aanzien van het bezit
van en transacties in Effecten van de Vennootschap, door haar Werknemers en
degenen die haar dagelijks beleid bepalen, alsmede degenen die toezicht houden
op deze beleidsbepalers. De raad van bestuur van de Vennootschap heeft
daartoe de volgende regels vastgesteld.

3

ALGEMEEN TRANSACTIEVERBOD

3.1

Transactieverbod voor Insiders
Het is Insiders verboden gebruik te maken van Voorwetenschap door een
Transactie te Verrichten of te trachten een Transactie te Verrichten.

3.2

Transactieverbod voor niet-Insiders
Het is Werknemers niet zijnde Insiders, die weten of redelijkerwijs moeten
vermoeden dat zij over Voorwetenschap beschikken, verboden gebruik te
maken van die Voorwetenschap door een Transactie te Verrichten of te
trachten een Transactie te Verrichten.

3.3

Uitzonderingen
Van de verboden van artikelen 3.1 en 3.2 zijn uitgezonderd:
degene die een Transactie Verricht ter nakoming van een opeisbare verbintenis
die reeds bestond op het tijdstip waarop hij of zij kennis kreeg van de
bijzonderheid waarover hij of zij Voorwetenschap heeft;
het Verrichten van Transacties in het kader van een inkoopprogramma dan wel
stabilisatie, zoals omschreven in hoofdstuk II respectievelijk III van
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Verordening 2273/2003 van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen van 22 december 2003 tot uitvoering van Richtlijn
2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de uitzondering
voor inkoopprogramma’s en voor de stabilisatie van financiële
instrumenten betreft;
het in het kader van een personeelsregeling toekennen en aanvaarden van
Effecten van de Vennootschap, indien bij de toekenning door de
Vennootschap een bestendige gedragslijn wordt gehanteerd met
betrekking tot de voorwaarden en de periodiciteit van de regeling;
het verkopen van in het kader van een personeelsregeling toegekende Aandelen
of soortgelijke effecten onmiddellijk nadat verkoop volgens de
voorwaarden van de toekenning voor het eerst mogelijk wordt, waarbij de
betrokkene de opbrengst van de verkoop onmiddellijk aanwendt ter
voldoening van een uit de toekenning voortvloeiende belastingplicht;
het in het kader van een personeelsregeling uitoefenen van toegekende opties,
omwisselen van converteerbare obligaties of uitoefenen van uitgegeven
warrants dan wel soortgelijke rechten op Effecten van de Vennootschap,
op de expiratiedatum van dit recht dan wel binnen een periode van vijf (5)
werkdagen voorafgaande aan die datum, alsmede de verkoop van de uit
de uitoefening van de rechten verworven Effecten van de Vennootschap
binnen deze periode, mits betrokkene ten minste vier (4) maanden voor
expiratie schriftelijk aan de Centrale Functionaris kenbaar heeft gemaakt
tot verkoop te zullen overgaan, waartoe hij of zij alsdan ook verplicht is,
dan wel een onherroepelijke volmacht tot verkoop aan de Vennootschap
heeft verleend;
het bij wijze van dividenduitkering ontvangen van Effecten van de
Vennootschap.
4

VERBOD VAN MARKTMANIPULATIE
Het is Werknemers te allen tijde – dus ook indien zij niet over Voorwetenschap
beschikken – verboden:
een Transactie te Verrichten waarvan een onjuist of misleidend signaal uitgaat
of te duchten is met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de
koers van de betrokken Financiële Instrumenten, tenzij degene die de
Transactie Verricht aantoont dat zijn beweegreden om de Transactie te
Verrichten gerechtvaardigd is en dat de Transactie in overeenstemming is
met de gebruikelijke marktpraktijk op de desbetreffende gereglementeerde
markt of de desbetreffende multilaterale handelsfaciliteit;
een Transactie te Verrichten teneinde de koers van de betrokken Financiële
Instrumenten op een kunstmatig niveau te houden, tenzij degene die de
Transactie Verricht aantoont dat zijn beweegreden om de Transactie te
Verrichten gerechtvaardigd is en dat de Transactie in overeenstemming is
met de gebruikelijke marktpraktijk op de desbetreffende gereglementeerde
markt of de desbetreffende multilaterale handelsfaciliteit;
een Transactie te Verrichten waarbij gebruik wordt gemaakt van bedrog of
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misleiding; of
informatie te verspreiden waarvan een onjuist of misleidend signaal uitgaat of te
duchten is met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de koers
van die Financiële Instrumenten, terwijl de verspreider van die informatie
weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die informatie onjuist of
misleidend is.
5

TIPVERBOD
Een Insider die over Voorwetenschap beschikt en een Werknemer niet zijnde
een Insider die weet of redelijkerwijs vermoedt dat hij over Voorwetenschap
beschikt, zullen:
deze Voorwetenschap in geen geval aan een derde meedelen, anders dan in de
normale uitoefening van hun werk, beroep of bedrijf; en
in geen geval een derde aanbevelen of ertoe aanzetten Transacties te
Verrichten.

6

TRANSACTIEVERBOD IN GESLOTEN PERIODE

6.1

Gesloten Periode
De volgende perioden zijn Gesloten Perioden:
Twee (2) maanden direct voorafgaande aan de eerste publicatie van de
jaarcijfers van de Vennootschap;
21 dagen direct voorafgaande aan de eerste publicatie van kwartaalcijfers of
halfjaarcijfers van de Vennootschap of een aankondiging van een (interim)
dividend;
Een (1) maand direct voorafgaande aan de eerste publicatie van een prospectus
voor emissie van Effecten van de Vennootschap, tenzij de Vennootschap
aantoont dat er sprake is van een kortere periode van besluitvorming van
een (1) maand, in welk geval deze kortere periode geldt.

6.2

Verbod Gesloten Periode
Het is een Aangewezen Persoon te allen tijde – dus ook indien hij of zij niet
over Voorwetenschap beschikt – verboden Transacties te Verrichten in Effecten
van de Vennootschap gedurende een Gesloten Periode, tenzij het een
uitgezonderde transactie betreft als bedoeld in artikel 3.3.

6.3

Ontheffing
De Centrale Functionaris kan op verzoek van een Aangewezen Persoon onder
bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 6.2.
Het verzoek wordt schriftelijk gedaan en de ontheffing wordt schriftelijk
verleend. Er zal geen ontheffing worden verleend aan leden van de raad van
commissarissen en de raad van bestuur van de Vennootschap.

6
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7

DOOR CENTRALE FUNCTIONARIS VAST TE STELLEN UITBREIDING VAN
VERBODEN

7.1

Aanvulling op artikel 6.2
De Centrale Functionaris kan, onder door hem of haar nader vast te stellen
voorwaarden, en in aanvulling op het verbod van artikel 6.2, bepalen dat:
het Aangewezen Personen tevens verboden is Transacties te Verrichten in
Effecten van de Vennootschap gedurende een door de Centrale
Functionaris vast te stellen periode die is gelegen buiten de Gesloten
Periode;
het Aangewezen Personen tevens verboden is Transacties te Verrichten in
Financiële Instrumenten (anders dan Effecten van de Vennootschap),
gedurende een door de Centrale Functionaris vast te stellen periode;
het Werknemers – niet zijnde Aangewezen Personen – verboden is Transacties
te Verrichten in Effecten van de Vennootschap, dan wel andere Financiële
Instrumenten gedurende de Gesloten Periode, dan wel gedurende een
door de Centrale Functionaris vast te stellen periode die is gelegen buiten
de Gesloten Periode.

7.2

Overeenkomstige toepassing
Het bepaalde met betrekking tot het verbod van artikel 6 zal – mutatis mutandis
– van toepassing zijn op de in artikel 7.1 bedoelde verboden.

8

MELDING VAN VERRICHTE TRANSACTIES AAN CENTRALE FUNCTIONARIS

8.1

Schriftelijke opgave
Aangewezen Personen zijn verplicht om de Centrale Functionaris schriftelijk
opgave te doen van iedere Transactie in Effecten van de Vennootschap binnen
vijf (5) werkdagen nadat zij de Transactie hebben Verricht. Dit geldt ook voor
de in artikel 3.3 bedoelde uitgezonderde Transacties.

8.2

Formulieren
De opgaven als bedoeld in artikel 8.1 worden gedaan door gebruik te maken
van formulieren die de Centrale Functionaris ter beschikking stelt. Bij de
opgaven moeten de in die formulieren gestelde vragen volledig en naar
waarheid worden beantwoord.

9

WETTELIJKE MELDINGSPLICHT BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN
DE VENNOOTSCHAP INGEVOLGE HOOFDSTUK 5.3 WFT

9.1

Opgave aantal Aandelen en aantal stemmen op kapitaal van de Vennootschap
Overeenkomstig het bepaalde in Hoofdstuk 5.3 Wft zijn bestuurders en
commissarissen van de Vennootschap verplicht binnen twee (2) weken na hun
aanwijzing of benoeming bij de Centrale Functionaris en de AFM melding te
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doen van het aantal Aandelen waarover zij beschikken, alsmede het aantal
stemmen dat zij op Aandelen kunnen uitbrengen.
9.2

Wijzigingen
Overeenkomstig het bepaalde in Hoofdstuk 5.3 Wft zijn bestuurders en
commissarissen van de Vennootschap verplicht onverwijld bij de Centrale
Functionaris en de AFM melding te doen van iedere wijziging in het aantal
Aandelen waarover zij beschikken, alsmede van iedere wijziging in het aantal
stemmen dat zij op Aandelen kunnen uitbrengen.

9.3

Samenloop meldingsverplichtingen Hoofdstuk 5.3 en Hoofdstuk 5.4 Wft
Aan de meldingsverplichting als bedoeld in artikel 10.1 ter zake van het
Verrichten van Transacties in Aandelen, is voldaan indien op grond van artikel
9.2 tijdig aan de AFM melding is gedaan van een wijziging in het aantal
Aandelen waarover de bestuurder of commissaris van de Vennootschap
beschikt.

9.4

Rechtspersoon als bestuurder
Indien een bestuurder van de Vennootschap rechtspersoon is, is het bepaalde in
de artikelen 9.1 en 9.2 van overeenkomstige toepassing op de natuurlijke
personen die het dagelijks beleid van deze rechtspersoon bepalen, alsmede op
de natuurlijke personen die toezicht houden op het beleid van het bestuur en de
algemene zaken in deze rechtspersoon.

9.5

Melding door Centrale Functionaris
Een bestuurder of commissaris van de Vennootschap kan de Centrale
Functionaris schriftelijk verzoeken namens hem of haar te voldoen aan de
wettelijke meldingsplicht aan de AFM, als bedoeld in de artikelen 9.1, 9.2 en
9.4. Dit verzoek kan alleen gedaan worden tegelijkertijd met de in artikel 9.1
bedoelde opgave en mits deze opgave onverwijld geschiedt.

10

WETTELIJKE MELDINGSPLICHT BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN EN
LEIDINGGEVENDE FUNCTIONARISSEN INGEVOLGE HOOFDSTUK 5.4 WFT

10.1

Verplichte melding en uitzonderingen
Bestuurders en commissarissen van de Vennootschap alsmede Leidinggevende
Functionarissen zijn op grond van Hoofdstuk 5.4 Wft verplicht door hem of haar
voor eigen rekening Verrichte Transacties in Effecten van de Vennootschap
onverwijld maar uiterlijk op de vijfde (5e) werkdag na de transactiedatum aan de
AFM te melden. Dit geldt eveneens voor de in artikel 3.3 bedoelde
uitgezonderde transacties.

10.2

Uitstel van meldingsplicht
De melding op grond van artikel 10.1 kan worden uitgesteld tot het tijdstip
waarop:

8
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10.3

(a)

de transacties van de desbetreffende bestuurder of commissaris van de
Vennootschap of de Leidinggevende Functionaris in het desbetreffende
kalenderjaar een bedrag van EUR 5.000 of meer bedragen; of

(b)

de transacties van de desbetreffende bestuurder of commissaris van de
Vennootschap of de Leidinggevende Functionaris opgeteld bij de voor
eigen rekening Verrichte Transacties in Effecten van de Vennootschap
van de met hem of haar gelieerde personen als bedoeld in artikel 11.1, in
het desbetreffende kalenderjaar een bedrag van EUR 5.000 of meer
bedragen.

Melding door Centrale Functionaris
Iedere persoon die op grond van artikel 10.1 meldingsplichtig is, kan de
Centrale Functionaris schriftelijk verzoeken om namens hem of haar de
desbetreffende melding aan de AFM te doen. Dit verzoek kan alleen worden
gedaan tegelijkertijd met de in artikel 8.1 bedoelde opgave en mits deze opgave
onverwijld, in elk geval binnen de in artikel 8.1 gestelde termijn, geschiedt.

11

WETTELIJKE MELDINGSPLICHT VOOR ANDERE PERSONEN AAN DE AFM

11.1

Andere personen
Op grond van Hoofdstuk 5.4 Wft en het Besluit zijn ook de navolgende
personen verplicht door hen Verrichte Transacties in Effecten van de
Vennootschap te melden aan de AFM:
echtgenoten, geregistreerde partners of levensgezellen van of andere personen
die op daarmee vergelijkbare wijze samenleven met bestuurders,
commissarissen en Leidinggevenden Functionarissen;
kinderen van bestuurders, commissarissen en Leidinggevende Functionarissen
die onder hun gezag vallen of die onder curatele zijn gesteld en waarvoor
deze personen als curator zijn benoemd;
andere bloed- of aanverwanten van bestuurders, commissarissen en
Leidinggevende Functionarissen die op de datum van de desbetreffende
transactie ten minste een (1) jaar een gemeenschappelijke huishouding
hebben gevoerd met deze personen;
rechtspersonen, trust als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet toezicht
trustkantoren, of personenvennootschappen:

9

(i)

waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij een
bestuurder, commissaris of een Leidinggevende Functionaris of een
persoon onder (a), (b) of (c);

(ii)

die onder de zeggenschap staat van een dergelijk persoon;

(iii)

die is opgericht ten gunste van een dergelijk persoon; of

(iv)

waarvan de economische belangen in wezen gelijkwaardig zijn aan
die van een dergelijk persoon.
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Deze meldingsplicht geldt ook voor de in artikel 3.3 bedoelde uitgezonderde
transacties.
11.2

Tijdstip melding
De in artikel 11.1 bedoelde personen zijn verplicht de melding onverwijld maar
uiterlijk op de vijfde (5e) werkdag na de transactiedatum, aan de AFM te doen
toekomen.

11.3

Melding door Centrale Functionaris
De in artikel 11.1 bedoelde personen zijn verplicht om de melding aan de AFM
zelf te doen, tenzij zij aan de Centrale Functionaris onverwijld, in elk geval
binnen de in artikel 11.2 gestelde termijn, schriftelijk hebben verzocht om de
melding namens hen te doen, welk verzoek moet worden gedaan onder
invulling en ondertekening van een door de Centrale Functionaris ter
beschikking te stellen formulier.

11.4

Kennisgeving
De Vennootschap stelt de in artikel 11.1 bedoelde personen, voor zover bij haar
bekend, ervan in kennis dat zij door hem of haar Verrichte Transacties in
Effecten van de Vennootschap dienen te melden aan de AFM en de wettelijke
sancties die op schending van de verplichting onder artikel 11.1 zijn gesteld.
Voor zover de in artikel 11.1 bedoelde personen niet bij de Vennootschap
bekend zijn, zullen zij op de hoogte worden gesteld door het desbetreffende lid
van de raad van bestuur van de Vennootschap, de raad van commissarissen
van de Vennootschap respectievelijk de betrokkene via wie deze personen
meldingsplichtig zijn op grond van artikel 11.1.

12

INSIDERLIJST
De Vennootschap houdt een lijst bij van de bij hem werkzame personen, dat wil
zeggen Werknemers en derden die voor de Vennootschap werkzaam zijn, zoals
adviseurs, die op regelmatige of incidentele basis kennis kunnen hebben van
Voorwetenschap. De lijst bevat de volgende gegevens:
de naam van alle bovengenoemde personen;
de reden waarom deze personen op de lijst staan vermeld; en
de datum waarop de lijst is samengesteld en bijgewerkt.
De lijst wordt onverwijld bijgewerkt indien de opgenomen gegevens wijzigen,
als een persoon aan de lijst dient te worden toegevoegd of als een persoon die
op de lijst staat geen toegang meer heeft tot Voorwetenschap. De verouderde
gegevens worden ten minste vijf (5) jaar na opstelling of bijwerking van de lijst
door de Vennootschap bewaard.

13

CENTRALE FUNCTIONARIS

13.1

Benoeming en ontslag

10
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De Centrale Functionaris en zijn eventuele plaatsvervangers worden benoemd
en ontslagen door de raad van bestuur van de Vennootschap.
13.2

Taken en bevoegdheden
De Centrale Functionaris heeft de taken en bevoegdheden die hem of haar op
grond van dit Reglement zijn toegekend.
De Centrale Functionaris is bevoegd een onderzoek in te (doen) stellen met
betrekking tot door of in opdracht van Aangewezen Personen, Insiders,
Werknemers en andere onder de reikwijdte van dit Reglement Verrichte
Transacties.
De Centrale Functionaris is bevoegd over de uitkomst van het sub 0 bedoelde
onderzoek schriftelijk te rapporteren aan de voorzitter van de raad van
bestuur van de Vennootschap en/of de voorzitter van de raad van
commissarissen van de Vennootschap.
De betrokken Aangewezen Personen, Insiders, Werknemers en andere onder de
reikwijdte van dit Reglement vallende personen zijn verplicht desgevraagd
aan de beleggingsonderneming waar zij hun effectenrekeningen
aanhouden de opdracht te geven om alle informatie omtrent enige ten
behoeve van hen of in hun opdracht Verrichte Transacties aan de
Centrale Functionaris te verstrekken.
De raad van bestuur van de Vennootschap kan de Centrale Functionaris
additionele taken en bevoegdheden toekennen.

13.3

Lijst
De Centrale Functionaris houdt een lijst bij waarin in ieder geval de gegevens
worden opgenomen die verband houden met de aan hem of haar op grond van
dit Reglement toekomende taken en bevoegdheden.

13.4

Melding bij uitfunctietreding bestuurder of commissaris
Zodra een bestuurder of commissaris van de Vennootschap niet langer in
functie is, doet de Centrale Functionaris daarvan onverwijld melding aan de
AFM.

13.5

Melding aan raad van bestuur
De Centrale Functionaris rapporteert jaarlijks aan de raad van bestuur van de
Vennootschap.

13.6

Geen Centrale Functionaris
Zolang er geen Centrale Functionaris is aangesteld, rusten de in artikel 13.2
bedoelde taken en bevoegdheden op de raad van bestuur van de Vennootschap.

14

VRIJE HAND VERMOGENSBEHEER
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14.1

Onafhankelijke beheerder
De bepalingen zoals opgenomen in artikelen 3, 6.2, 7.1 en 10.1 dan wel 11.1
zijn niet van toepassing indien en voor zover een Transactie in Effecten van de
Vennootschap wordt Verricht voor rekening van een bestuurder, commissaris
van de Vennootschap of een Leidinggevende Functionaris of een van de andere
meldingsplichtige personen op grond van artikel 11.1, door een onafhankelijke
beheerder, die bij schriftelijke overeenkomst van de desbetreffende bestuurder,
commissaris of Leidinggevende Functionaris of andere meldingsplichtige
persoon de vrije hand heeft gekregen en die de desbetreffende Transactie
Verricht zonder last of ruggespraak met zijn opdrachtgever.

14.2

Blijvende meldingsverplichting aan Centrale Functionaris
De op grond van artikelen 10 en 11 meldingsplichtige personen blijven, ook in
geval een Transactie overeenkomstig artikel 14.1 door een onafhankelijke
beheerder wordt Verricht in Effecten van de Vennootschap, verplicht de
meldingen te doen waartoe hij of zij overeenkomstig de artikelen 8.1, 9.1, 9.2
en 9.4 gehouden is.

14.3

Afschrift beheerovereenkomst
Iedere Werknemer is verplicht om aan de Centrale Functionaris een afschrift te
geven van de beheerovereenkomst en de Centrale Functionaris schriftelijk te
informeren over iedere wijziging in die beheerovereenkomst.

14.4

Bevoegdheid Centrale Functionaris
De Centrale Functionaris is bevoegd om namens de betrokkene een afschrift
van de beheerovereenkomst te zenden aan de AFM.
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SANCTIES
De Vennootschap (in de hoedanigheid van werkgever) behoudt zich het recht
voor om in geval van overtreding van een of meer van de bepalingen van dit
Reglement alle sancties te treffen die hij op grond van de wet en/of de
overeenkomst met de betrokkene mag treffen. Hieronder wordt tevens verstaan
het (al dan niet op staande voet) beëindigen van de (arbeids-)overeenkomst met
de betrokkene.
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SLOTBEPALINGEN

16.1

Inwerkingtreding Reglement
Dit Reglement treedt in werking op 6 april 2010 en vervangt het reglement
inzake voorwetenschap van 22 februari 2005. Bij besluit van de raad van
bestuur van de Vennootschap kunnen de bepalingen van dit Reglement worden
gewijzigd en aangevuld. Wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht vanaf het
moment dat zij bekend zijn gemaakt, tenzij bij de bekendmaking een latere
datum wordt aangegeven.

16.2

Website
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1-4-2010/JL/ab/REGLEMENT VOORWETENSCHAP TENCATE APR 2010

De Vennootschap zal dit Reglement op haar website plaatsen.
16.3

Verlies hoedanigheid
De bepalingen van dit Reglement blijven op een Aangewezen Persoon, Insider,
Werknemer en andere onder de reikwijdte van onder dit Reglement vallende
personen nog gedurende zes (6) maanden van toepassing nadat hij die
hoedanigheid heeft verloren.

16.4

Bevoegdheid raad van bestuur
De raad van bestuur van de Vennootschap is bevoegd in de gevallen waarin dit
Reglement niet voorziet een beslissing te nemen.

16.5

Toepasselijk recht
Op dit Reglement is Nederlands recht van toepassing.

13
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Bijlage A – Definities
Aandelen:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Aangewezen Personen:

a.
b.
c.
d.

aandelen als bedoeld in artikel 2:79 lid 1 BW in het
kapitaal van de Vennootschap of een Gelieerde
Instelling;
certificaten van aandelen of andere met certificaten
van aandelen gelijk te stellen verhandelbare
waardebewijzen;
andere verhandelbare waardebewijzen, niet zijnde
opties als bedoeld onder (iv), ter verwerving van
onder (i) bedoelde aandelen of van onder (ii)
bedoelde waardebewijzen;
opties ter verwerving van onder (i) bedoelde
aandelen of van onder (ii) bedoelde waardebewijzen.
de leden van de raad van bestuur van de
Vennootschap;
de leden van de raad van commissarissen van de
Vennootschap;
Leidinggevende Functionarissen; en
Werknemers die als zodanig zijn aangewezen door
of namens de raad van bestuur van de
Vennootschap, voor zover zij niet vallen onder de
categorieën a., b. of c.

AFM:

de Stichting Autoriteit Financiële Markten.

Besluit:

Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels tot
uitvoering van diverse bepalingen van hoofdstuk 5.4 van
de Wet op het financieel toezicht (Besluit Marktmisbruik
Wft) (Stb. 2006, 510)

Centrale Functionaris:

de functionaris als bedoeld in artikel 13.1 van dit
Reglement of, bij gebreke daarvan, de raad van bestuur
van de Vennootschap.

Deelneming:

een deelneming van de Vennootschap als bedoeld in
artikel 24c van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indien
de meest recent vastgestelde omzet van de rechtspersoon
of vennootschap waarin wordt deelgenomen tenminste
10% van de geconsolideerde omzet van de Vennootschap
bedraagt.

Effecten van de Vennootschap: a.
b.
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(certificaten van) aandelen in het kapitaal van de
Vennootschap;
andere Financiële Instrumenten uitgegeven door de
Vennootschap die zijn toegelaten tot de handel op
een gereglementeerde markt of multilaterale
handelsfaciliteit in Nederland of in een andere
lidstaat, of die zijn toegelaten tot de handel op een
met een gereglementeerde markt of multilaterale
handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem in een staat
die geen lidstaat is, of Financiële Instrumenten
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c.

Financiële Instrumenten:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)

(vi)

(vii)
(viii)
(ix)

(x)
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uitgegeven door de Vennootschap waarvoor
toelating tot de handel op een gereglementeerde
markt is aangevraagd; en
Financiële Instrumenten waarvan de waarde mede
wordt bepaald door de waarde van de (certificaten
van) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap
of van de sub b. bedoelde Financiële Instrumenten
uitgegeven door de Vennootschap.
effecten in de zin van artikel 1:1 Wft;
geldmarktinstrument;
recht van deelneming in een beleggingsinstelling,
niet zijnde effect;
optie, future, swap, rentetermijncontract of ander
derivatencontract dat betrekking heeft op effecten,
valuta, rentevoeten of rendementen, of andere
afgeleide instrumenten, indexen of maatstaven en
dat kan worden afgewikkeld door middel van
materiële aflevering of in contanten;
optie, future, swap, rentetermijncontract of ander
derivatencontract dat betrekking heeft op
grondstoffen en in contanten moet of mag worden
afgewikkeld naar keuze van een van de partijen,
tenzij de reden het in gebreke blijven is of een
andere gebeurtenis die beëindiging van het contract
tot gevolg heeft;
optie, future, swap of ander derivatencontract dat
betrekking heeft op grondstoffen, alleen kan worden
afgewikkeld door middel van materiële levering en
wordt verhandeld op een gereglementeerde markt of
een multilaterale handelsfaciliteit;
afgeleid instrument voor de overdracht van
kredietrisico;
financieel contract ter verrekening van verschillen;
optie, future, swap, termijncontract of ander
derivatencontract met betrekking tot
klimaatvariabelen, vrachttarieven, emissierechten,
inflatiepercentages of andere officiële economische
statistieken, en dat contant moet, of, op verzoek
van één der partijen, kan worden afgewikkeld,
anderszins dan op grond van een verzuim of een
ander ontbindend element of ander
derivatencontract met betrekking tot activa,
rechten, verbintenissen, indices of maatregelen dan
hiervoor vermeld en dat de kenmerken van andere
afgeleide financiële instrumenten;
elk ander instrument dat op een gereglementeerde
markt of een multilaterale handelsfaciliteit tot de
handel is toegelaten of waarvoor toelating tot de
handel op een gereglementeerde markt is
aangevraagd.
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Gelieerde Instelling

een vennootschap waarvan Financiële Instrumenten zijn
toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt:
(i)
waarmee de Vennootschap in een groep is
verbonden of waarin de Vennootschap een
deelneming heeft en waarvan de meest recent
vastgestelde omzet ten minste tien procent (10%)
van de geconsolideerde omzet van de
Vennootschap bedraagt; of
(ii)
die rechtstreeks of middellijk meer dan vijfentwintig
procent (25%) van het kapitaal van de uitgevende
instelling verschaft.

Gesloten Periode:

de perioden zoals beschreven in artikel 6 van dit
Reglement.

Hoofdstuk 5.3 Wft:

Hoofdstuk 5.3 Wft, waarin de regels voor het melden van
stemmen, kapitaal, zeggenschap en kapitaalbelangen in
uitgevende instellingen zijn opgenomen.

Hoofdstuk 5.4 Wft:

Hoofdstuk 5.4 Wft, waarin de regels ter voorkoming van
marktmisbruik en voor het optreden op markten in
Financiële Instrumenten zijn opgenomen.

Insiders:

(i)
(ii)

(iii)

(iv)

de Aangewezen Personen genoemd onder categorie
a. en b. die over Voorwetenschap beschikken;
de Aangewezen Personen genoemd onder categorie
c. en d. die toegang hebben tot Voorwetenschap uit
hoofde van de uitoefening van hun beroep of
functie;
iedere andere Werknemer die toegang heeft tot
Voorwetenschap uit hoofde van de uitoefening van
hun beroep of functie;
iedere Werknemer die over Voorwetenschap
beschikt uit hoofde van betrokkenheid bij strafbare
feiten.

Leidinggevende Functionaris:

een Werknemer die een leidinggevende functie heeft en uit
dien hoofde de bevoegdheid heeft om besluiten te nemen
die gevolgen hebben voor de toekomstige ontwikkelingen
en bedrijfsvooruitzichten van de Vennootschap en die
regelmatig de beschikking over Voorwetenschap kan
hebben.

Verrichten van een Transactie:

het direct of indirect, voor eigen rekening of voor rekening
van een ander, kopen of verkopen van, of het verrichten
of bewerkstelligen van een andere rechtshandeling
strekkende tot verkrijging of vervreemding van (i) Effecten
van de Vennootschap of (ii) Financiële Instrumenten die
zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde
markt of multilaterale handelsfaciliteit in Nederland of in
een andere lidstaat, of die zijn toegelaten tot de handel op
met een gereglementeerde markt of multilaterale
handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem in een staat die
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geen lidstaat is, of waarvoor toelating tot de handel op
een gereglementeerde markt is aangevraagd, of (iii)
Financiële Instrumenten waarvan de waarde mede wordt
bepaald door de waarde van sub (ii) bedoelde Financiële
Instrumenten, en een dergelijke transactie is aangeduid als
een “Transactie”.
Voorwetenschap:

bekendheid met informatie die concreet is en die
rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op Effecten van
de Vennootschap of op de handel in Effecten van de
Vennootschap, welke informatie niet openbaar is gemaakt
en waarvan openbaarmaking significante invloed zou
kunnen hebben op de koers van de Effecten van de
Vennootschap of daarvan afgeleide Financiële
Instrumenten.

Werknemer:

een ieder die in dienst is van, of anderszins in een
gezagsverhouding staat tot, de Vennootschap, of een
Deelneming, of een dochtermaatschappij van de
Vennootschap, ongeacht de duur van het dienstverband,
alsmede leden van de raad van commissarissen en de raad
van bestuur van de Vennootschap en van haar
Deelnemingen en dochtervennootschappen, waaronder in
elk geval ook begrepen iedere Aangewezen Persoon.

Wft:

Wet op het financieel toezicht, zoals van tijd tot tijd
gewijzigd.
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