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REGLEMENT INZAKE VOORWETENSCHAP EN MELDINGSVERPLICHTINGEN, getekend 

op 22 augustus 2016 updated in June 2021 (het "Insiderreglement") door de Raad 

van Bestuur van GEOJUNXION N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, 

statutair gevestigd te Capelle aan den IJssel (de "Vennootschap"). 

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

1.1 Woorden geschreven met een hoofdletter hebben de betekenis die daaraan is 

toegekend in dit Insiderreglement en in Bijlage A bij dit Insiderreglement, tenzij 

uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. 

1.2 Aan de opschriften ("kopjes") boven de onderscheidende bepalingen van dit 

Insiderreglement komt geen zelfstandige betekenis toe en deze opschriften zijn niet 

van invloed op de uitleg van de bepalingen van dit Insiderreglement. 

1.3 Elke verwijzing naar het Insiderreglement is inclusief de bijlagen. 

ARTIKEL 2. HET INSIDERREGLEMENT 

2.1 De Raad van Bestuur heeft besloten om een reglement vast te stellen ter voorkoming 

van belangenverstrengeling en het verbod op het handelen met koersgevoelige 

informatie. Dit reglement is bedoeld voor Aangewezen Personen en Niet-Aangewezen 

Werknemers om de wettelijke regels hierover inzichtelijk te maken en te helpen om 

deze regels na te kunnen leven. 

2.2 Indien een Aangewezen Persoon of Niet-Aangewezen Werknemer enigerlei mate van 

twijfel heeft over de vraag of een in dit reglement opgenomen verbod of verplichting 

op hem of haar van toepassing is, dient hij of zij tijdig advies in te winnen van de 

Compliance Officer. 

ARTIKEL 3. MELDINGSVERPLICHTINGEN 

3.1 Uiterlijk op de derde werkdag na de transactiedatum zijn Meldingsplichtigen en 

Gelieerde Personen verplicht melding te doen aan de AFM van: 

a. voor eigen rekening verrichte of bewerkstelligde transacties in:

(i) aandelen in de Vennootschap;

(ii) schuldinstrumenten in de Vennootschap;

(iii) derivaten of andere met de aandelen of schuldinstrumenten in de

Vennootschap verbonden Financiele Instrumenten.

b. Onder transacties zoals bedoeld onder a. moet onder meer worden verstaan:

(i) Meldingsplichtige Transacties aangaande Financiele Instrumenten die

betrekking hebben op de Vennootschap;

(ii) het als zekerheid verstrekken of uitlenen van Financiele Instrumenten die

betrekking hebben op de Vennootschap;

(iii) transacties uitgevoerd door iemand die namens de Meldingsplichtige of

Gelieerde Persoon transacties uitvoert aangaande Financiele

Instrumenten die betrekking hebben op de Vennootschap, ook indien

discretionaire bevoegdheid wordt uitgeoefend;
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(iv) transacties aangaande Financiele Instrumenten die betrekking hebben op

de Vennootschap in het kader van een levensverzekeringspolis waarbij

(i) de Meldingsplichtige of een met hem of haar Gelieerde Persoon een

polishouder is (ii) het beleggingsrisico van de levensverzekeringspolis

gedragen wordt door de polishouder en (iii) de polishouder de

(discretionaire) bevoegdheid heeft om ten aanzien van specifieke

instrumenten in die levensverzekeringspolis beleggingsbeslissingen te
nemen of te verrichten.

3.2 Meldingsplichtigen en Gelieerde Personen kunnen de Compliance Officer verzoeken de 
ingevolge 3.1 verplichte melding namens hem of haar te verrichten. Hiertoe dient de 

betreffende persoon - uiterlijk voor 13.00 uur voorafgaande aan de laatste werkdag 
waarop de opgave uiterlijk aan de AFM mag warden gedaan - een hiertoe strekkende 
opdracht, elektronisch dan wel schriftelijk, aan de Compliance Officer te geven. Een 

Meldingsplichtige dient dan ten minste de volgende gegevens aan de Compliance 
Officer door te geven: 

a. de reden voor de melding;

b. de omschrijving van de betrokken Financiele Instrumenten;
c. de aard van de transactie;

d. de datum en de plaats van uitvoering van de transactie, alsmede de prijs en
omvang van de transactie.

Meldingsplichtigen en Gelieerde Personen blijven zelf verantwoordelijk voor het doen 
van de melding aan de AFM. 

3.3 De melding, als bedoeld in 3.1, kan door Meldingsplichtigen en Gelieerde personen 

warden uitgesteld tot het tijdstip waarop de transacties als bedoeld in lid 1 in het 
desbetreffende kalenderjaar ten minste een bedrag van EUR 5.000,- belopen. De 

drempel van EUR 5.000 EUR wordt berekend door alle onder 3.1 bedoelde transacties 
door Meldingsplichtigen en aan hen Gelieerde Personen, zonder verrekening, bij 
elkaar op te tellen. 

3.4 Meldingsplichtigen en Gelieerde Personen doen onverwijld melding aan de 
Compliance Officer van iedere voor eigen rekening verrichte of bewerkstelligde 

transactie zoals bedoeld in 3.1. 

3.5 Iedere Meldingsplichtige is verplicht de met hem of haar Gelieerde Personen op de 

hoogte te stellen van hun meldingsplicht zoals neergelegd in 3.1 en bewaart een 
afschrift van de kennisgeving. Tevens dient de Meldingsplichtige naar zijn beste 
vermogen te bevorderen dat de met hem of haar Gelieerde Personen geen 
transacties verrichten die strijdig zijn met dit reglement. 

3.6 Een overzicht van de specifieke regels betreffende de meldingsplichten is als volgt 

neergelegd in Bijlage B van dit Insiderreglement. 

Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen 
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Leidinggevenden Hoofdstuk 2 

Aangewezen Werknemers en Andere Aangewezen Personen Hoofdstuk 3 

Niet-Aangewezen Werknemers Hoofdstuk 4 

Gelieerde Personen Hoofdstuk 5 

Bovengenoemde personen kunnen eventuele vragen die zij hebben naar aanleiding 
van hetgeen in Bijlage B is opgenomen, voorleggen aan de Compliance Officer. 

ARTIKEL 4. COMPLIANCE OFFICER 

4.1 De Compliance Officer en zijn eventuele plaatsvervangers worden benoemd en 

ontslagen door de Raad van Bestuur. 

4.2 De Compliance Officer heeft de taken en bevoegdheden die hem of haar op grond van 

dit Insiderreglement zijn toegekend. De Raad van Bestuur kan de Compliance Officer 

additionele taken en bevoegdheden toekennen. 

4.3 De Compliance Officer is bij een gegronde reden bevoegd (persoons) gegevens 

samenhangend met prive transacties in Effecten in de Vennootschap verricht door 

Werknemers schriftelijk te delen met de voorzitter van de Raad van Bestuur. 

Alvorens de Compliance Officer overgaat tot verstrekking van de met de prive 

transactie(s) samenhangende persoonsgegevens dienen de Werknemers waarop de 

persoonsgegevens betrekking hebben, hierover schriftelijk te warden ge'informeerd. 

4.4 De Compliance Officer rapporteert schriftelijk aan het Bestuur over de uitkomst van 

het onderzoek. Voordat de Compliance Officer hiertoe overgaat, dient de Medewerker 

gelegenheid te hebben gehad te reageren op de uitkomst van het onderzoek. De 

betreffende Werknemer zal geinformeerd worden over de resultaten van het 

onderzoek door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Wanneer het onderzoek een 

lid van de Raad van Bestuur betreft, zullen bovengenoemde taken van de voorzitter 

van de Raad van Bestuur door de voorzitter van de Raad van Commissarissen worden 

uitgevoerd. 

4.5 De Compliance Officer rapporteert jaarlijks aan de Raad van Bestuur. 

4.6 De Compliance Officer is niet aansprakelijk voor de door hem gegeven adviezen, 

meldingen die hij voor Meldingsplichtigen heeft verricht, of andere handelingen die hij 

in het kader van zijn functie als Compliance Officer heeft uitgevoerd. De leden van de 

Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen, Leidinggevenden, 

Werknemers en de andere Aangewezen Personen en de niet-aangewezen 

werknemers blijven te alien tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de 

nakoming van de verplichtingen die op hen van toepassing zijn op grond van dit 

Insiderreglement en de Wft. 

4. 7 Zolang er geen Compliance Officer is aangesteld, rusten de in artikel 4.2 bedoelde 

taken en bevoegdheden op de Raad van Bestuur. 
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ARTIKEL S. GEDRAGSREGELS 

5.1 Aangewezen Personen en Niet-Aangewezen Werknemers dienen zorgvuldig om te 

gaan met informatie waarover hij uit hoofde van zijn of haar functie beschikt. Dit 

geldt zowel voor informatie over zakelijke relaties als voor informatie met betrekking 

tot de Vennootschap zelf. Aangewezen Personen en Niet-Aangewezen Werknemers 

mogen informatie uitsluitend gebruiken voor een normale uitoefening van zijn of haar 

functie. 

5.2 Aangewezen Personen en Niet-Aangewezen Werknemers dienen te voorkomen dat ze 

prive zo nauw betrokken raken bij een zakelijke relatie van de Vennootschap dat 

gevaar bestaat voor onjuist gebruik van Voorwetenschap dan wel van ongewenste 

vermenging van zakelijke en privebelangen. 

5.3 Een informatievoorsprong waarover een Aangewezen Persoon of Niet-Aangewezen 

Werknemer uit hoofde van zijn functie of anderszins beschikt, mag nimmer worden 

gebruikt voor het trachten te behalen van een persoonlijk voordeel. Dit geldt niet 

alleen voor transacties in Effecten in de Vennootschap maar ook voor transacties in 

andere Financiele Instrumenten. 

5.4 Tenzij een zorgvuldige uitoefening van zijn of haar functie zulks vereist of wettelijk 

een daartoe strekkende verplichting bestaat, is het een Aangewezen Persoon en Niet

Aangewezen Werknemer niet toegestaan op welke wijze dan ook, direct of Indirect, 

geheel of gedeeltelijk, Voorwetenschap of andere vertrouwelijke marktinformatie aan 

anderen te verstrekken of daaromtrent te doen blijken. 

ARTIKEL 6. VERBOD GEBRUIK VOORWETENSCHAP 

6.1 Aangewezen Personen en Niet-Aangewezen Werknemers dienen zich te onthouden 

van elk gebruik van Voorwetenschap en andere vertrouwelijke marktinformatie, 

alsmede van iedere vermenging van zakelijke en privebelangen en dient de 

redelijkerwijs voorzienbare schijn hiervan te vermijden. 

6.2 Een Aangewezen Persoon of Niet-Aangewezen Werknemer die beschikt over 

Voorwetenschap of andere vertrouwelijke marktinformatie dient zich te onthouden 

van - zowel rechtstreeks als middellijk - (i) (het aanzetten tot) het verrichten van 

transacties in Effecten in de Vennootschap, dan wel daarover te adviseren, tenzij de 

transactie te goeder trouw plaatsvindt in het kader van de uitoefening van een 

opeisbaar geworden verplichting, en (ii) (het aanzetten tot) het annuleren of wijzigen 

van een transactie in de desbetreffende Effecten in de Vennootschap. 

6.3 Een Aangewezen Persoon of Niet-Aangewezen Werknemer die beschikt over 

Voorwetenschap mag anderen niet (i) aanbevelen of ertoe aanzetten om transacties 

te verrichten of te bewerkstelligen in de desbetreffende Effecten van Vennootschap, 

of (ii) aanbevelen of ertoe aanzetten om een transactie te annuleren of te wijzigen in 

de desbetreffende Effecten in de Vennootschap. 
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6.4 Het is een Aangewezen Persoon of Niet-Aangewezen Werknemer niet toegestaan 

prive-beleggingstransacties te verrichten of te bewerkstelligen waarbij (i) onjuiste of 

misleidende signalen warden gegeven, (ii) koersen op een kunstmatig niveau warden 

gehouden of te krijgen of (iii) gebruik gemaakt wordt van bedrog of misleiding. 

ARTIKEL 7. GESLOTEN PERIODEN 

7 .1 Een Meldingsplichtige mag geen transacties uitvoeren voor eigen rekening of 

(in)direct voor een derde partij die verband houden met Effecten in de Vennootschap 

tijdens een Gesloten Periode. 

7.2 De volgende perioden zijn Gesloten Perioden: 

a. 30 dagen voorafgaand de aankondiglng van jaar-, halfjaar- en kwartaalcijfers

van de Vennootschap;

b. 30 dagen voorafgaand de aankondiging door de Vennootschap van een

(interim) dividend;

c. 30 dagen voorafgaand de eerste publicatie van een prospectus voor emissie

van Effecten in de Vennootschap;

d. 30 dagen voorafgaand andere financiele berichten die de Vennootschap op 

grand van handelsplatformvoorschriften moet uitbrengen.

7 .3 De Compliance Officer kan op Verzoek van een Meldingsplichtige onder 

omstandigheden handel voor eigen rekening of voor de rekening van een derde partij 

gedurende een Gesloten Periode toestaan: 

a. als er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden in de zin van artikel 8 van

gedelegeerde verordening 2016/522 van de commissie; of

b. op grand van de kenmerken van de handel in kwestie, zoals transacties in het 

kader van een werknemersregeling wanneer die aan bepaalde voorwaarden

voldoet.

Daarnaast moet er door de Meldingsplichtige warden aangetoond dat de transactie 

niet op een ander ogenblik dan tijdens de Gesloten Periode kan plaatsvinden. 

7.4 Een Verzoek zoals bedoeld in 7.3a moet warden gedaan voordat de handel aanvangt 

en is onderbouwd met argumenten. 

7.5 De Raad van Bestuur zal op een geschikt moment aan het begin van elk boekjaar 

aankondigen welke perioden in dat boekjaar de Gesloten Perioden zijn. Wijzigingen in 

Gesloten Perioden en toegevoegde Gesloten Perioden zullen op dezelfde wijze warden 

aangekondigd. 

7.6 Leden van de Raad van Bestuur, !eden van de Raad van Commissarissen en 

Leidinggevenden zullen Effecten in de Vennootschap niet verkopen binnen zes (6) 

maanden na aankoop van dergelijke instrumenten, en evenmin zullen voornoemde 

personen de Effecten in de Vennootschap aankopen binnen zes (6) maanden na 

verkoop van dergelijke instrumenten. Dit verbod geldt niet voor opties en aandelen 

verkregen in het kader van het optieplan van de Vennootschap. 
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ARTIKEL 8. INSIDERS REGISTER 

8.1 De Compliance Officer houdt een register aan van Aangewezen Personen. Het register 
bevat de onder andere de volgende gegevens: 
a. de naam van de Aangewezen Persoon;
b. de reden waarom de Aangewezen Persoon op de lijst staat vermeld;
c. de datum en het tijdstip waarop de Aangewezen Persoon toegang tot

voorwetenschap heeft gekregen; en
d. de datum waarop de lijst met Aangewezen Personen is opgesteld.

8.2 Het register 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 lijs 
staat geen toegang meer heeft tot Voorwetenschap. Telkens wanneer de lijst wordt 
bijgewerkt, wordt de datum vermeld waarop dit geschiedt, alsook de reden waarom 
de bijwerking plaatsvindt. De verouderde gegevens worden ten minste vijf (5) jaar na 
opstelling of bijwerking van de lijst door de Vennootschap bewaard. 

8.3 De voorzitter van de Raad van Bestuur is bevoegd het register in te zien. Gegevens 
uit het register kunnen aan de AFM verstrekt worden. 

ARTIKEL 9. ADMINISTRATIE 

9.1 De Compliance Officer houdt een administratie bij waarin in elk geval de volgende 
gegevens worden opgenomen: 
a. De meldingen aan de Compliance Officer op grond van het Insiderreglement en 

in het bijzonder Bijlage B;
b. De opdrachten aan de Compliance Officer om een melding te doen aan de AFM.

9.2 De Compliance Officer mag alle informatie in de administratie ouder dan vijf (5) jaar 
verwijderen. 

ARTIKEL 10. SANCTIES 

10.1 Handelen door een Aangewezen Persoon of een Niet-Aangewezen Medewerker in 
strijd met dit reglement wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op het vertrouwen 
dat de Vennootschap als werkgever of opdrachtgever in de Aangewezen Persoon of 
een Niet-Aangewezen Medewerker moet kunnen stellen en kan op grond daarvan 
leiden tot een passende sanctie door de Raad van Bestuur. 

10.2 De Vennootschap en haar dochter- en groepsmaatschappijen (in haar hoedanigheid 
van werkgever) behouden zich het recht voor om in geval van overtreding van een of 
meer bepalingen van dit Insiderreglement hiervan aantekening te maken in het 
personeelsdossier en alle sancties op te leggen die op grond van de wet en/of 
arbeidsovereenkomst mogen worden getroffen, waaronder het ongedaan maken van 
het door de Werknemer behaalde voordeel, schorsing, andere disciplinaire of 
arbeidsrechtelijke maatregelen, een ontslag op staande voet daarvan niet 
uitgesloten. 
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ARTIKEL 11. SLOTBEPALINGEN 

11.1 Dit Insiderreglement treedt (met terugwerkende kracht) in werking op 3 juli 2016 en 

vervangt het bestaande insiderreglement inzake voorwetenschap. Bij besluit van de 

Raad van Bestuur kunnen de bepalingen van dit Insiderreglement worden gewijzigd 

en aangevuld. Wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht vanaf het moment dat zij 

schriftelijk of per e-mail bekend zijn gemaakt, tenzij bij de bekendmaking een latere 

datum wordt aangegeven. 

11.2 De bepalingen van dit Insiderreglement blijven op een Aangewezen Persoon nog 

gedurende zes maanden van toepassing nadat hij die hoedanigheid heeft verloren, 

met uitzondering van de bepalingen die zien op meldingsverplichtingen aan de AFM, 

die gelden niet meer zodra de betrokken persoon niet langer Aangewezen Persoon is. 

11.3 De Raad van Bestuur is bevoegd in de gevallen waarin dit Insiderreglement niet 

voorziet een beslissing te nemen. 

11.4 Op dit Insiderreglement is Nederlands recht van toepassing. 
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ALDUS opgestel en getekend te Rotterdam, op de hiervoor genoemde datum 

De Heer Ivo Vleeschouwers

Functie: statutair bestuurde '-Van GeoJunxion N. V. 

10 

Voorwetenschapsreglement 

GEOJUNIXON N.V.



Aandelen in de 

Vennootschap: 

Aangewezen Personen: 

Aangewezen 

Werknemers: 

AFM: 

Andere Aangewezen 
Personen: 

Compliance Officer: 

Deelneming: 

Effecten in de 
Vennootschap: 

a. 

b. 

c. 

d. 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

BIJLAGE A 
Definities 

aandelen in het kapitaal van de Vennootschap als 
bedoeld in artikel 2:79 lid 1 BW; 
certificaten van onder a. bedoelde aandelen of 
andere met certificaten van onder a. bedoelde 
aandelen gelijk te stellen verhandelbare 
waardebewijzen; 
andere verhandelbare waardebewijzen, niet zijnde 
opties als bedoeld onder d., ter verwerving van de 
onder a. bedoelde aandelen of van de onder b. 
bedoelde waardebewijzen; 
opties ter verwerving van de onder a. bedoelde 
aandelen of van de onder b. bedoelde 
waardebewijzen. 

de leden van de Raad van Bestuur; 
de leden van de Raad van Commissarissen; 
Leidinggevenden; en 
Aangewezen Werknemers, voorzover zij niet vallen 
onder de categorieen a., b. of c. of 
Andere Aangewezen Personen, voorzover zij niet 
vallen onder de categorieen a., b. of c. 

Werknemers, niet zijnde Leidinggevenden, die uit hoofde 
van de uitoefening van hun werk, beroep of functie 
toegang hebben tot Voorwetenschap en als zodanig een 
Aangewezen Persoon zijn en die als zodanig zijn 
aangewezen door of namens de Raad van Bestuur. 

de Stichting Autoriteit Financiele Markten. 

bij de Vennootschap werkzame personen (derden) die 
geen Werknemer zijn en die uit hoofde van de uitoefening 
van hun werk, beroep of functie toegang hebben tot 
Voorwetenschap en als zodanig zijn aangewezen door of 
namens de Raad van Bestuur. 

de functionaris als bedoeld in artikel 4.1 van dit 
Insiderreglement of, bij gebreke daarvan, de Raad van 
Bestuur. 

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. 

a. 

b. 

(certificaten van) aandelen in het kapitaal van de 
Vennootschap; 
andere Financiele Instrumenten uitgegeven door de 
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Financiele Instrumenten: 

Vennootschap die zijn toegelaten tot de handel op 
een Gereglementeerde Markt of MTF of in Financiele 
Instrumenten waarvoor toelating tot de handel op 
een Gereglementeerde Markt of MTF is aangevraagd 
of Financiele Instrumenten die worden verhandeld 
op een MTF of OTF; en 

c. Financiele 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 Financiele Instrumenten
uitgegeven door de Vennootschap.

( i) Effecten.
(ii) Geldmarktinstrumenten.
(iii) Rechten van deelneming in instellingen voor

collectieve be legging.
(iv) Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en

andere derivatencontracten die betrekking hebben
op effecten, valuta, rentevoeten of rendementen,
emissierechten of andere afgeleide instrumenten,
financiele indexen of financiele maatstaven, en die
kunnen worden afgewikkeld door middel van
materiele aflevering of in contanten.

(v) Opties, futures, swaps, termijncontracten en andere
derivatencontracten die betrekking hebben op
grondstoffen en in contanten moeten of mogen
worden afgewikkeld naar keuze van een van de
partijen, tenzij de reden het in gebreke blijven is of
een andere gebeurtenis die beeindiging van het
contract tot gevolg hee�.

(vi) Opties, futures, swaps en andere
derivatencontracten die betrekking hebben op
grondstoffen die kunnen worden afgewikkeld door
middel van materiele levering, mits zij worden
verhandeld op een gereglementeerde markt, een
MTF of een OTF, met uitzondering van voor de
groothandel bestemde energieproducten die zijn
verhandeld op een OTF die door middel van
materiele levering moet worden afgewikkeld.

(vii) Andere, niet in onder (vi), vermelde opties, futures,
swaps, termijncontracten en and ere
derivatencontracten die betrekking hebben op
grondstoffen, die kunnen worden afgewikkeld door
middel van materiele levering en niet voor
commerciele doeleinden bestemd zijn, en die de
kenmerken van andere afgeleide financiele
instrumenten hebben.

(viii) Afgeleide instrumenten voor de overdracht van het
kredietrisico.

(ix) Financiele contracten ter verrekening van verschillen
("contracts for differences").

(x) Opties, futures, swaps, termijncontracten en andere
derivatencontracten met betrekking tot
klimaatvariabelen, vrachttarieven,
inflatiepercentages of andere officiele economische
statistieken, en die in contanten moeten of mogen
worden afgewikkeld naar keuze van een van de
partijen, tenzij de reden het in gebreke blijven is of
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Gelieerde Personen: 

Gereglementeerde Markt: 

Gesloten Periode: 

een andere gebeurtenis die beeindiging van het 
contract tot gevolg heeft, alsmede andere 
derivatencontracten met betrekking tot activa, 
rechten, verbintenissen, indices en maatregelen dan 
die vermeld in deze definitie en die de kenmerken 
van andere afgeleide financiele instrumenten 
bezitten, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen 
of zij op een gereglementeerde markt, een OTF of 
een MTF worden verhandeld. 

(xi) Emissierechten bestaande uit eenheden waarvan is
vastgesteld dat deze In overeenstemming zijn met
de vereisten van Richtlijn 2003/87 /EG
( emissiehandelssysteem).

(i) echtgenoten, geregistreerde partners of
levensgezellen van de Aangewezen Personen
genoemd onder categorie a. en b., of andere
personen die op daarmee vergelijkbare wijze
samenleven met de de Aangewezen Personen
genoemd onder categorie a. tot en met c.;

(ii) kinderen van de Aangewezen Personen onder
categorie a. tot en met c., die onder hun gezag
vallen of die onder curatele zijn gesteld en waarvoor
deze personen als curator zijn benoemd;

(iii) andere bloed- of aanverwanten van de Aangewezen
Personen genoemd onder categorie a. tot en met c.
die op de datum van de desbetreffende transactie
ten minste een (1) jaar een gemeenschappelijke
huishouding hebben gevoerd met deze personen; en

(iv) rechtspersonen, trusts als bedoeld in artikel 1,
onderdeel c, van de Wet toezicht trustkantoren, of
personenvennootschappen:

(a) waarvan de leidinggevende

verantwoordelijkheid berust bij een

Aangewezen Persoon genoemd onder

categorie a. tot en met c., of bij een Gelieerd

Persoon als bedoeld in onderdeel (i), (ii) of

(iii);

(b) die onder de zeggenschap staan van een

Aangewezen Persoon genoemd onder

categorie a. tot en met c.;

( c) d 1e zijn opgencht ten gunste van een 

Aangewezen Persoon genoemd onder

categorie a. tot en met c.; of

(d) waarvan de economlsche belangen in wezen

gelijkwaardig zijn aan die van een

Aangewezen Persoon genoemd onder

categorie a. tot en met c.

Euronext N.V. of een andere reglementeerde markt op 
grond van Richtlijn 2014/65/EU. 

de perioden zoals beschreven in artikel 7 van dit 
Ins1derreglement. 
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Leidinggevende: 

Meldingsplichtige: 

Meldingsplichtige 
Transacties: 

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. 

Een lid van de Raad van Bestuur, een lid van de Raad van 
Commissarissen en een Leidinggevende. 

(i) een verwerving, vervreemding, shorttransactie,
inschrijving of omwisseling;

(ii) de aanvaarding of uitoefening van een
aandelenoptie, met inbegrip van aan managers of
werknemers toegekende aandelenopties als 
onderdeel van hun loon, en de vervreemding van
aandelen die voortvloeien uit de uitoefening van een
aandelenoptie;

(iii) het aangaan of de uitoefening van equityswaps; 
(iv) transacties met of in verband met derivaten,

waaronder ook in cash afgewikkelde transacties;
(v) het aangaan van een "contract for difference" met

betrekking tot een financieel instrument van de
betrokken uitgevende instelling of met betrekking
tot emissierechten of geveilde producten die daarop
zijn gebaseerd;

(vi) de verwerving, vervreemding of uitoefenlng van
rechten, met inbegrip van put- en callopties en
warrants;

(vii) de inschrijving op een kapitaalverhoging of de
ultgifte van een schuldinstrument;

(viii) transacties in derivaten en financiele instrumenten
die gekoppeld zijn aan een schuldinstrument van de
betrokken uitgevende instelling, met inbegrlp van
kredietverzuimswaps;

(ix) voorwaardelijke transacties als de voorwaarden
optreden en die transactles concreet worden
uitgevoerd;

(x) de automatische of niet-automatische omzetting van
een financieel Instrument in een ander financieel
instrument, waaronder ook de omzetting van
converteerbare obligaties in aandelen;

(xi) gedane of ontvangen giften en schenkingen en
ontvangen erfenissen;

(xii) transacties ultgevoerd in lndexgerelateerde
producten, pakketten en derivaten, voor zover
vereist door artikel 19 van Verordenlng (EU) nr.
596/2014;

(xiii) transacties in aandelen of rechten van deelneming
In beleggingsfondsen, met lnbegrlp van alternatieve
beleggingsinstellingen (abi's) zoals bedoeld in artikel
1 van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees
Parlement en de Raad (1), voor zover vereist door
artikel 19 van Verordening (EU) nr. 596/2014;

(xiv) transacties uitgevoerd door de beheerder van een
abi waarin een persoon met leidinggevende
verantwoordelijkheden of een nauw verbonden
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MTF: 

Niet-Aangewezen 
Werknemers: 

OTF: 

Raad van Bestuur: 

Raad van Commissarissen: 

Verordening: 

Verrichten of 

bewerkstelligen van een 

Transactie: 

Verzoek: 

Voorwetenschap: 

persoon heeft belegd, voor zover vereist in artikel 
19 van Verordening (EU) nr. 596/2014; 

(xv) transacties uitgevoerd door een derde partij binnen
een individuele portefeuille of mandaat tot
vermogensbeheer namens of ten behoeve van een
persoon met leidinggevende verantwoordelijkheden
of een nauw verbonden persoon;

(xvi) de opname of verstrekking van aandelen of
schuldinstrumenten van de uitgevende instelling of
derivaten of andere hiermee verbonden financiele
instrumenten.

een multilateraal systeem zoals beschreven in Richtlijn 
2014/65/EU. 

Werknemers niet zijnde een Aangewezen Persoon. 

een 'organised trading facility' zoals beschreven in Richtlijn 
2014/65/EU. 

De raad van bestuur van de Vennootschap. 

De raad van commissarissen van de Vennootschap. 

Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende 
marktmisbruik en houdende intrekking van Richtlijn 
2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en 
Richtlijnen 2003/124, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de 
Commissie. 

het direct of indirect, voor eigen rekening of voor rekening 
van een ander, kopen of verkopen van, of het verrichten 
van een andere rechtshandeling strekkende tot verkrijging 
of vervreemding van en annuleren of aanpassen van een 
order met betrekking tot (i) Effecten in de Vennootschap of 
(ii) Financiele Instrumenten die zijn toegelaten tot de
handel op een Gereglementeerde Markt of MTF of in 
Financiele Instrumenten waarvoor toelating tot de handel
op een Gereglementeerde Markt of MTF is aangevraagd of
Financiele Instrumenten die worden verhandeld op een
MTF of OTF.

een schriftelijk verzoek van een Meldingsplichtige aan de 
Compliance Officer om te mogen handelen tijdens een 
Gesloten Periode. 

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

Wft: 

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 
leden van de Raad van Bestuur en van haar Deelnemingen 
en dochtervennootschappen. 

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