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Beleid Bilaterale Contacten met Aandeelhouders, Investeerders, Analysten en 
Pers 
 
In lijn met best practice bepaling van de Nederlandse Corporate Governance Code 
heeft GEOJUNXION N.V. op hoofdlijnen een beleid geformuleerd inzake bilaterale 
contacten met aandeelhouders, investeerders, analisten en pers. 
 
Algemeen 
 
De Management Board van GEOJUNXION N.V. streeft naar een actieve en open vorm 
van communicatie met aandeelhouders, investeerders, analisten en pers. Periodiek 
informeert GeoJunxion N.V. aandeelhouders, investeerders, analisten en pers over de 
financiële resultaten en ontwikkelingen van de vennootschap.  
 
Het uitgangspunt hierbij is dat koersgevoelige informatie via persberichten publiek wordt 
gemaakt. Binnen het daartoe geldende juridische kader, kan de Raad van Bestuur en 
de Raad van Commissarissen echter besluiten van dit uitgangspunt af te wijken indien 
zij oordelen dat dit in het belang is van de vennootschap. In bilaterale contacten met 
aandeelhouders, investeerders, analisten en pers zal geen koersgevoelige informatie 
worden verstrekt. 
 
Gedurende de gesloten periodes van de vennootschap zal grote terughoudendheid en 
zorgvuldigheid worden betracht in contacten met aandeelhouders, investeerders, 
analisten en pers. 
De gesloten periodes van de vennootschap, conform het Reglement Voorwetenschap, 
zijn als volgt: 

a) 30 dagen voorafgaande aan de publicatie van een jaarbericht van de 
vennootschap; 

b) 30 dagen voorafgaande aan een halfjaar- of kwartaalbericht van de 
vennootschap, ofeen aankondiging van een (interim-)dividend door de 
vennootschap. 

 
Contacten met aandeelhouders 
 

• Contacten met aandeelhouders vinden primair plaats in 
aandeelhoudersvergaderingen; 



 

 

• Met aandeelhouders en andere investeerders kunnen bilaterale contacten 
plaatsvinden op initiatief van de aandeelhouder of investeerders of op initiatief 
van de vennootschap; 

• In contacten met aandeelhouders of investeerders zal de vennootschap in 
principe worden vertegenwoordigd door de CEO en/of CBO van GEOJUNXION 
N.V. en indien nodig, in aanwezigheid van de voorzitter van de Raad van 
Commissarissen; 

• De voorzitter van de Raad van Commissarissen beoordeelt na ruggespraak met 
de Raad van Bestuur of op een verzoek van aandeelhouders of investeerders 
om in contact te treden met de (voorzitter van de) Raad van Commissarissen zal 
worden ingegaan. 

 
Contacten met beleggers, analisten en pers 
 

• Presentaties en overige informatie die worden gebruikt bij pers- en/of 
analistenbijeenkomsten worden tegelijkertijd beschikbaar gesteld op de 
corporate website van de vennootschap (www.geojunxion.com); 

• Analistenrapporten en taxaties worden door de vennootschap alleen beoordeeld 
en becommentarieerd op feitelijke onjuistheden. De vennootschap aanvaard 
geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van 
dergelijke rapporten en/of taxaties; 

• In contacten met aandeelhouders of beleggers zal de vennootschap in principe 
worden vertegenwoordigd door de CEO en/of CBO van GEOJUNXION N.V. en 
indien noodzakelijk, in aanwezigheid van de voorzitter van de Raad van 
Commissarissen. 

 


