KONINKLIJKE TEN CATE NV

Hoofdlijnen beleid inzake bilaterale contacten met aandeelhouders
Investor Relationsbeleid
TenCate streeft een open en transparante communicatie na met aandeelhouders,
waarbij de strategie van de onderneming uitgebreid aan de orde wordt gesteld.
In het kader van investor relations organiseert TenCate regelmatig road shows en
worden beleggersconferenties van banken en effecteninstellingen bezocht om
rechtstreeks met beleggers te communiceren.
De periodieke financiële communicatie gaat gepaard met rechtstreekse contacten via
audio webcasts en / of bilaterale gesprekken.
Voorts worden periodiek mogelijkheden gecreëerd om TenCate-bedrijven te bezoeken
en worden thematische presentaties gehouden op voor aandeelhouders georganiseerde
bijeenkomsten. Alle voor aandeelhouders of andere belangstellenden gehouden
presentaties worden integraal op de website gepubliceerd.
De presentaties met betrekking tot de publicatie van de (half)jaarcijfers worden via
audio webcast uitgezonden.
Conform de geldende regelgeving wordt (mogelijke) koersgevoelige informatie of
anderszins relevante informatie via een persbericht gecommuniceerd.
Alle contacten met beleggers vinden uitsluitend plaats binnen de daarvoor opengestelde
periodes.
Bilaterale contacten met (potentiële) aandeelhouders
Regelmatig vinden bilaterale contacten plaats met (potentiële) beleggers. In de regel
betreffen dit professionele (institutionele) beleggers, die ook zelf aan regelgeving zijn
gebonden. TenCate is gebonden aan regelgeving met betrekking tot deze contacten. Dit
houdt met name in dat geen koersgevoelige informatie wordt verstrekt tijdens deze
gesprekken. Tijdens de contacten met beleggers wordt voornamelijk een toelichting
gegeven op eerder gepubliceerde informatie, hetgeen als doel heeft de strategie en
gang van zaken te verduidelijken en een relatie met de beleggersmarkt te ontwikkelen
en te onderhouden. TenCate streeft hierbij naar een langdurige relatie met
aandeelhouders.
Bilaterale contacten met beleggers vinden in de regel plaats door ten minste twee
functionarissen van de onderneming, dan wel onder aanwezigheid van een functionaris
van een bank of effecteninstelling (waar het gaat om een client daarvan).
Er worden geen aparte mondelinge / schriftelijke presentaties gemaakt voor bilaterale
contacten met beleggers.
Vragen /antwoorden die relevant zouden kunnen zijn voor een breed publiek worden
tevens op de website geplaatst.
Zonder de aanwezigheid van een lid van de raad van bestuur en / of de directeur
investor relations vinden geen bilaterale contacten tussen beleggers en operationele
managers van de onderneming plaats. Bij bedrijfsbezoeken (“site visits”) wordt geen
enkele financiële informatie, dan wel ander mogelijk vertrouwelijke of mogelijk
koersgevoelige informatie verstrekt.
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