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DEEL A.
1.

INLEIDING EN DEFINITIES

Inleiding

Doel
Dit verhandelingsreglement (het Reglement) is gericht aan alle werknemers, tijdelijk
personeel, leden van de raden van bestuur (of equivalent), managers, consultants en adviseurs
van Telenet Group Holding NV (de Vennootschap) en haar dochtervennootschappen van tijd
tot tijd (samen genoemd, de Groep) (samen genoemd, de Geadresseerden of u).
De rechtsgrond voor dit Reglement is Verordening Nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik
(de Verordening Marktmisbruik), samen met de regelgeving ter uitvoering ervan en
toepasselijke ESMA- en FSMA-richtlijnen.
Het doel van dit Reglement is ervoor te zorgen dat personen die op een gegeven moment over
Voorkennis beschikken (zoals hieronder gedefinieerd), waartoe u kan behoren, geen misbruik
maken van, en zich niet verdacht maken van het misbruik van dergelijke Voorkennis (bv.
door de aankoop of verkoop van aandelen of andere effecten van de Vennootschap op basis
van Voorkennis) en ervoor te zorgen dat deze personen dergelijke Voorkennis vertrouwelijk
houden en zich onthouden van marktmanipulatie.
Delen A, B en E van dit Reglement zijn van toepassing op alle Geadresseerden. Deel C is
alleen van toepassing op PMLV's (zoals hierna gedefinieerd). Deel D is enkel van toepassing
op PMLV's en NVP's (zoals hierna gedefinieerd). PMLV's moeten zich ervan vergewissen dat
hun NVP's de relevante afdelingen van dit Reglement naleven (alle afdelingen met
uitzondering van Deel D).
Vragen en meer informatie
Indien u vragen heeft of twijfelt hoe dit Reglement na te leven, kan u contact opnemen met
het
secretariaat
van
de
Secretaris
van
de
Vennootschap
(corporategovernance@telenetgroup.be). De raad van bestuur van de Vennootschap heeft de
Secretaris van de Vennootschap aangesteld tot compliance officer om toe te zien op de
naleving van de regels en voorschriften betreffende marktmisbruik en dit Reglement, en om
de hierin vermelde zaken op te volgen.
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2.

Definities

Tenzij de context anders vereist, zijn de volgende definities van toepassing:
Geadresseerden heeft de betekenis daaraan gegeven in afdeling 1.
Werkdag is elke dag (andere dan zaterdag, zondag of wettelijke feestdag) waarop de banken
in België geopend zijn.
Gesloten Periode heeft de betekenis daaraan gegeven in paragraaf 8.2.
Reglement heeft de betekenis daaraan gegeven in afdeling 1.
Vennootschap heeft de betekenis daaraan gegeven in afdeling 1.
Effecten van de Vennootschap betekent alle door de Vennootschap of een Relevante
Dochtervennootschap uitgegeven aandelen en schuldinstrumenten en alle in de meest ruime
zin daaraan verbonden afgeleide en andere financiële instrumenten. Dit zijn onder meer, met
betrekking tot de Vennootschap of een Relevante Dochtervennootschap:
(i)

diens aandelen;

(ii)

opties en warrants (met inbegrip van personeelsaandelenopties en warrants) met
betrekking tot diens aandelen;

(iii)

prestatieaandelen die de begunstigde recht geven op aandelen van de Vennootschap
of een Relevante Dochtervennootschap;

(iv)

alle (converteerbare) obligaties of notes die de Vennootschap of een Relevante
Dochtervennootschap, kan uitgeven; en

(v)

alle voorkeurrechten die de houder ervan recht geven om in te schrijven op aandelen,
warrants of converteerbare obligaties van de Vennootschap of een Relevante
Dochtervennootschap,

maar ook alle andere inschrijvings- en omruilrechten, (converteerbare) obligaties,
termijncontracten, futures, swaps en alle andere derivatencontracten met betrekking tot de
aandelen en schuldinstrumenten van de Vennootschap of een Relevante Dochtervennootschap.
CSSF betekent de Luxemburgse Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Verhandeling omvat alle transacties, in de meest ruime zin van het woord, met betrekking tot
de Effecten van de Vennootschap. De meest gebruikelijke vormen van Verhandeling
omvatten:
(i)

een verwerving, vervreemding, shorttransactie, inschrijving of omwisseling;

(ii)

de aanvaarding of uitoefening van een aandelenoptie, warrant of prestatieaandeel,
inclusief een aandelenoptie, warrant of prestatieaandeel toegekend aan de managers
of werknemers als onderdeel van hun verloningspakket, en de vervreemding van
aandelen die voortvloeien uit de uitoefening van een aandelenoptie, warrant of
prestatieaandeel;
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(iii)

de inschrijving op een kapitaalverhoging of de uitgifte van een schuldinstrument
(notes of obligaties);

(iv)

het aangaan of de uitoefening van effectenswaps, het aangaan van een 'contract for
difference' en andere transacties met of in verband met derivaten, inclusief in cash
afgewikkelde transacties;

(v)

de toekenning, aanvaarding, verwerving, vervreemding, uitoefening of naleving van
rechten of verbintenissen, inclusief put- en callopties;

(vi)

de automatische of niet-automatische omzetting van een Effect van de Vennootschap
in een ander Effect van de Vennootschap, inclusief de omzetting van converteerbare
obligaties in aandelen;

(vii)

gedane of ontvangen giften en schenkingen en ontvangen nalatenschappen;

(viii)

ontlenen of lenen (inclusief het aangaan, beëindigen, overdragen of vernieuwen van
enige overeenkomsten tot effectenlening);

(ix)

aanwending als zekerheid (bv. inpandgeving) of anderszins toekennen van een last,
voorrecht of andere bezwaring; en

(x)

alle andere rechten of verbintenissen, huidige of toekomstige, voorwaardelijk of
onvoorwaardelijk, om te verwerven of vervreemden,

en Verhandelen heeft een daarmee overeenstemmende betekenis. Deze opsomming is niet
beperkend. In geval van twijfel of een bepaalde Verhandeling op een bepaald ogenblik
toegestaan is en of dergelijke Verhandeling moet worden gemeld aan de bevoegde overheid,
neemt u contact op met uw juridisch adviseur of met de Secretaris van de Vennootschap.
De FSMA is de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten / Autorité des Services et
Marchés Financiers, en diens opvolger van tijd tot tijd.
Algemene Verbodsbepalingen betekent de algemene verbodsbepalingen in verband met
handel met voorkennis, wederrechtelijke mededeling van voorkennis en marktmanipulatie,
zoals samengevat in afdeling 4.
Groep heeft de betekenis daaraan gegeven in afdeling 1.
Voorkennis heeft de betekenis daaraan gegeven in afdeling 3.
Lijst van Insiders heeft de betekenis daaraan gegeven in paragraaf 6.1.
LTIP betekent een motiveringsplan op lange termijn.
PMLV of Persoon Met Leidinggevende Verantwoordelijkheid betekent:
(i)

met betrekking tot de Vennootschap, de leden van de Raad van Bestuur van de
Vennootschap;

(ii)

met betrekking tot een Relevante Dochtervennootschap, de leden van de Raad Van
Bestuur, het College van Zaakvoerders of een equivalent orgaan van de Relevante
Dochtervennootschap; en
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(iii)

met betrekking tot de Vennootschap of een Relevante Dochtervennootschap, enige
andere persoon die van tijd tot tijd zo wordt gekwalificeerd door de compliance
officer.

PMLV Lijst heeft de betekenis daaraan gegeven in paragraaf 12.1.
Nauw Verbonden Persoon of NVP heeft de betekenis daaraan gegeven in paragraaf 8.5.
Relevante Dochtervennootschap betekent een dochtervennootschap van de Vennootschap
met financiële instrumenten onderhevig aan de Verordening Marktmisbruik, inclusief Telenet
Finance Luxembourg Notes S.à r.l.
Secretaris van de Vennootschap betekent de secretaris van de Raad van Bestuur van de
Vennootschap.
Short-Selling betekent de verkoop van Effecten van de Vennootschap die de verkoper niet in
bezit heeft op het ogenblik van het afsluiten van de verkoopovereenkomst, inclusief een
verkoop waarbij op het ogenblik van het aangaan van de verkoopovereenkomst de verkoper
de Effecten van de Vennootschap geleend heeft of overeengekomen is te lenen met het oog op
het leveren ervan bij afwikkeling.
3.

Voorkennis

Voorkennis is informatie met betrekking tot de Groep of de Effecten van de Vennootschap
die concreet is, die niet openbaar is gemaakt en die, indien zij openbaar zou worden
gemaakt, een significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de Effecten van de
Vennootschap. U bent verantwoordelijk om te beoordelen of u op enig ogenblik in het bezit
bent van Voorkennis en voor de naleving van de voorschriften van onderhavig Reglement
en de regels inzake marktmisbruik in het algemeen. Schending van de regels die in dit
Reglement zijn opgenomen en van de regels inzake marktmisbruik is strafbaar met
administratieve geldboetes, strafrechtelijke boetes en gevangenisstraf, beëindiging van uw
arbeidsovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst om dringende reden en burgerlijke
aansprakelijkheid.
3.1
Voorkennis betekent informatie (i) die concreet is (zie hierna, paragraaf 3.2), (ii) die
niet openbaar is gemaakt (zie hierna, paragraaf 3.3), (iii) die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking heeft op de Groep of de Effecten van de Vennootschap, en (iv) die ‘materieel’ is,
d.i. indien zij openbaar zou worden gemaakt, zij een significante invloed zou kunnen hebben
op de koers van de Effecten van de Vennootschap (zie hierna, paragraaf 3.4).
3.2
Concreet. Informatie wordt geacht concreet te zijn indien zij betrekking heeft op een
situatie die bestaat of waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij zal ontstaan,
dan wel op een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden of waarvan redelijkerwijs mag worden
aangenomen dat zij zal plaatsvinden, en indien de informatie specifiek genoeg is om er een
conclusie uit te trekken omtrent de mogelijke invloed van bovenbedoelde situatie of
gebeurtenis op de koers van de Effecten van de Vennootschap.
3.3
Niet openbaar gemaakte informatie. Informatie is 'niet-openbaar' tenzij ze op
adequate wijze is bekendgemaakt, door de Vennootschap (of, voor zover toepasselijk, een
Relevante Dochtervennootschap) of via een derde, aan een zo breed mogelijk publiek op nietdiscriminerende wijze, door middel van grote nieuwsagentschapsdiensten, nationale en
financiële nieuwsdiensten, eventueel in combinatie met andere bekendmakingsmethoden (bv.
bekendmaking op de website van de Vennootschap).
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3.4
Materiële informatie. Informatie is 'materieel' indien die, openbaar gemaakt,
waarschijnlijk een significante invloed zou hebben op de koers van de Effecten van de
Vennootschap. Relevant hiervoor is of een redelijk handelende belegger waarschijnlijk
gebruik zou maken van deze informatie als onderdeel van zijn beleggingsbeslissing.
Hoewel het niet mogelijk is om alle informatie te identificeren die als 'materieel' zou kunnen
worden beschouwd, zijn de volgende soorten informatie waarschijnlijk 'materieel' met
betrekking tot de aandelen van de Vennootschap en enige Effecten van de Vennootschap
daarmee verbonden:
(i)

financiële resultaten, in het bijzonder kwartaal-, halfjaar- en jaarresultaten, of andere
winstverwachtingen en belangrijke wijzigingen in de financiële resultaten of
liquiditeit, winst of inkomsten die niet stroken met de consensusverwachtingen van de
beleggers, alsook winstwaarschuwingen;

(ii)

voorgestelde wijzigingen in de kapitaalstructuur van de Vennootschap, met inbegrip
van aandelensplitsingen en openbare of private aanbiedingen van effecten;

(iii)

wijzigingen in het dividendbeleid;

(iv)

belangrijke wijzigingen in het senior management van de Vennootschap;

(v)

voorgestelde of hangende fusies, overnames, openbare aanbiedingen, joint ventures of
verkopen van belangrijke activa of dochtervennootschappen;

(vi)

aanzienlijke problemen met de financiering, met inbegrip van mogelijke
wanbetalingen in verband met kredietovereenkomsten of contracten van de Groep, of
het bestaan van belangrijke liquiditeitstekorten;

(vii)

aanzienlijke lopende of dreigende rechtszaken, arbitrage of overheidsonderzoeken
tegen de Groep, alsook alle belangrijke ontwikkelingen in verband daarmee;

(viii)

aanzienlijke arbeidsconflicten of onderhandelingen; en

(ix)

openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in aandelen van de Vennootschap en
van de belangen van bestuurders in aandelen van de Vennootschap.

Met betrekking tot de Effecten van de Vennootschap die schuldinstrumenten uitmaken, zijn
de volgende soorten informatie waarschijnlijk 'materieel':
(i)

belangrijke wijzigingen in de financiële resultaten of liquiditeit, geldstroom, winst of
inkomsten van de Groep of de Relevante Dochtervennootschap, die niet stroken met
de consensusverwachtingen van de beleggers, alsook winstwaarschuwingen;

(ii)

het aangaan van belangrijke bijkomende schuld, of vroegtijdige terugbetaling van
belangrijke schuld door de Groep of de Relevante Dochtervennootschap;

(iii)

aanzienlijke problemen met de financiering, met inbegrip van mogelijke
wanbetalingen in verband met kredietovereenkomsten of contracten van de Groep, of
het bestaan van belangrijke liquiditeitstekorten;

(iv)

voorgestelde of hangende splitsingen, spin-offs, fusies, overnames, openbare
aanbiedingen, joint ventures of verkopen door de Groep; en
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(v)

in bepaalde gevallen, wijzigingen in de kapitaalstructuur van de Vennootschap of de
Relevante Dochtervennootschap, inclusief splitsing van aandelen en publieke of
private aanbiedingen van effecten.

Deze lijsten zijn geenszins limitatief en de beslissing of iets wel of niet Voorkennis is, moet
met de nodige voorzichtigheid worden genomen. Gelieve uw juridische raadgevers te
raadplegen in geval van twijfel.
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DEEL B. REGELS VAN TOEPASSING OP ALLE GEADRESSEERDEN
4.

Algemene Verbodsbepalingen

Bepaalde algemene verbodsbepalingen zijn van toepassing terwijl u in het bezit bent van
Voorkennis. Zo kunt u geen Effecten van de Vennootschap verhandelen terwijl u in het
bezit bent van Voorkennis. U kunt dergelijke Voorkennis ook niet meedelen aan andere
personen, behalve binnen bepaalde grenzen en nadat u overlegd hebt met de Secretaris
van de Vennootschap. Het is ook verboden om bepaalde transacties aan te gaan die de
markt kunnen misleiden of onjuiste of misleidende informatie kunnen verspreiden met
betrekking tot de Groep of de Effecten van de Vennootschap.
Handel met Voorkennis
4.1
Elke persoon die over informatie beschikt waarvan hij weet of zou moeten weten dat
dit Voorkennis is, mag niet:
(a)

Effecten van de Vennootschap waarop deze Voorkennis betrekking heeft, rechtstreeks
of onrechtstreeks verwerven of vervreemden, of proberen te verwerven of te
vervreemden, voor eigen rekening of voor rekening van een derde; of
Opgelet: de uitoefening van aandelenopties of andere LTIP-instrumenten, toegekend
door de Vennootschap en de verkoop van aandelen in de Vennootschap, verworven
door de uitoefening van dergelijke aandelenopties of andere LTIP-instrumenten
terwijl u in het bezit bent van Voorkennis, is verboden.

(b)

een order annuleren of aanpassen met betrekking tot een financieel instrument waarop
de Voorkennis betrekking heeft terwijl de order werd geplaatst voordat de betrokken
persoon over de Voorkennis beschikte,
of proberen om één van bovenvermelde handelingen te stellen.

4.2
Bovendien is het voor eenieder verboden (i) deel te nemen aan elke afspraak die leidt
tot één van de bovengenoemde handelingen, en (ii) andere personen aan te raden om deel te
nemen aan één van de bovengenoemde handelingen of aan te zetten tot het stellen van
dergelijke handelingen (ook 'tippen' genoemd).
Wederrechtelijke mededeling van Voorkennis
4.3
Het is voor eenieder verboden om Voorkennis waarover hij beschikt, bekend te
maken aan een andere persoon, tenzij de bekendmaking plaatsvindt uit hoofde van de normale
uitoefening van zijn/haar werk, beroep of functie. U dient de Secretaris van de Vennootschap
te raadplegen alvorens Voorkennis bekend te maken aan enige persoon, zoals uiteengezet in
afdeling 5.
4.4
Bovendien vormt het verder doorgeven van aanbevelingen of aansporingen om deel
te nemen aan handel met Voorkennis, ook wederrechtelijke mededeling van Voorkennis
wanneer de persoon die de aanbeveling of aansporing bekendmaakt, wist of had moeten
weten dat deze op Voorkennis gebaseerd was.
Marktmanipulatie
4.5
Het is voor eenieder verboden om de markt te manipuleren of te proberen de markt te
manipuleren. Dit omvat:
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(a)

het aangaan van een transactie, het plaatsen van een handelsorder of elke andere
gedraging die:
(i)

daadwerkelijk of waarschijnlijk onjuiste of misleidende signalen geeft met
betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de koers van Effecten van de
Vennootschap; of

(ii)

de koers van de Effecten van de Vennootschap daadwerkelijk of
waarschijnlijk op een abnormaal of kunstmatig niveau brengt,

tenzij de persoon die de transactie aangaat, de handelsorder plaatst of andere
gedragingen verricht, aantoont dat zijn beweegredenen voor deze transactie, dit order
of gedrag gerechtvaardigd waren en in overeenstemming waren met de gebruikelijke
marktpraktijken;
(b)

het aangaan van een transactie, het plaatsen van een handelsorder of iedere andere
activiteit of gedraging met gevolgen of waarschijnlijke gevolgen voor de koers van de
Effecten van de Vennootschap, waarbij gebruik wordt gemaakt van een kunstgreep of
enigerlei andere vorm van bedrog of misleiding; en

(c)

de verspreiding van informatie of geruchten, via de media, met inbegrip van internet,
of via andere kanalen, waardoor daadwerkelijk of waarschijnlijk onjuiste of
misleidende signalen worden afgegeven met betrekking tot het aanbod van, de vraag
naar of de koers van Effecten van de Vennootschap, of waardoor de koers van één of
meerdere Effecten van de Vennootschap daadwerkelijk of waarschijnlijk op een
abnormaal of kunstmatig niveau wordt gebracht, wanneer de persoon die de
informatie verspreidde, wist of had moeten weten dat de informatie onjuist of
misleidend was.

4.6
Bovendien is het voor eenieder verboden om (i) deel te nemen aan elke afspraak die
leidt tot één van de bovengenoemde handelingen, en (ii) andere personen aan te moedigen tot
het stellen van één van de bovengenoemde handelingen.
Algemene toepassing
4.7
De meeste regels en beperkingen die in dit Reglement opgenomen zijn, inclusief de
Algemene Verbodsbepalingen, zijn niet enkel van toepassing op Voorkennis met betrekking
tot de Groep en de Effecten van de Vennootschap, doch hun toepassingsgebied is algemeen
en zo zijn zij ook van toepassing op Voorkennis met betrekking tot andere vennootschappen
en hun beursgenoteerde aandelen en schuldinstrumenten en alle derivaten en andere financiële
instrumenten in de meest ruime betekenis daarmee verbonden.
5.

Geheimhoudingsplicht

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met de Secretaris van de
Vennootschap indien u in het bezit komt van Voorkennis of meent dat bepaalde
informatie Voorkennis zou kunnen uitmaken. Dit zal de Secretaris van de Vennootschap
toelaten om te bepalen welke maatregelen moeten worden genomen om de Voorkennis
mede te delen of de vertrouwelijkheid ervan te garanderen indien de mededeling ervan
wordt uitgesteld. U dient contact op te nemen met de Secretaris van de Vennootschap
vooraleer Voorkennis mee te delen aan enige andere persoon (binnen of buiten de
Groep). U dient ook de Secretaris van de Vennootschap op de hoogte te brengen indien u
meent dat er Voorkennis gelekt is (hetzij van binnen de Groep of elders).
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Algemene regel
5.1
Iedere persoon die op een bepaald ogenblik over Voorkennis beschikt, moet
dergelijke Voorkennis vertrouwelijk houden door het beperken van de toegang ertoe en door
deze informatie slechts mee te delen aan andere personen na overleg te hebben gepleegd met
de Secretaris van de Vennootschap overeenkomstig paragraaf 5.4. Het aantal personen dat
kennis heeft van de Voorkennis moet tot een redelijkerwijs haalbaar minimum worden
beperkt.
5.2
De bekendgemaakte informatie moet worden beperkt tot wat de ontvangende persoon
op een bepaald ogenblik nodig heeft om te weten (in plaats van het verlenen van toegang tot
alle informatie die beschikbaar is).
Bijkomende regels voor externe adviseurs en andere derden
5.3
Voorkennis mag bovendien alleen maar bekendgemaakt worden aan externe
adviseurs en andere derden (Relevante Derden), in elk geval op een 'need-to-know'-basis,
nadat is vastgesteld dat dergelijke Relevante Derden gebonden zijn door een
geheimhoudingsplicht (hetzij wettelijk, reglementair of contractueel). Zodra de persoon die
Voorkennis bekendgemaakt heeft, merkt dat een Relevante Derde de geheimhoudingsplicht
niet naleeft, dient hij/zij dit zo snel mogelijk te melden aan de Secretaris van de Vennootschap
zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.
Voorafgaand overleg met de Secretaris van de Vennootschap
5.4
Voorafgaand aan de bekendmaking van Voorkennis aan een persoon, moet de
persoon die Voorkennis wenst bekend te maken, overleggen met de Secretaris van de
Vennootschap (die desgevallend intern overleg pleegt (inclusief met elk comité dat bevoegd is
beslissingen te nemen met betrekking tot de bekendmaking van Voorkennis)). De Secretaris
van de Vennootschap kan van een ontvanger van Voorkennis eisen dat die een
geheimhoudingsverbintenis aangaat vóór de ontvangst van de relevante informatie. In de mate
dat een comité is opgericht dat bevoegd is beslissingen te nemen met betrekking tot de
bekendmaking van Voorkennis, worden dergelijke beslissingen genomen door dit comité in
plaats van door de Secretaris van de Vennootschap.
5.5
Wanneer een persoon twijfelt over de vraag of bepaalde informatie Voorkennis
uitmaakt, moet hij/zij de Secretaris van de Vennootschap raadplegen. Hij/zij dient ook de
Secretaris van de Vennootschap op de hoogte te brengen indien hij/zij meent dat er
Voorkennis gelekt is (hetzij van binnen de Groep of elders).
6.

Lijst van Insiders

De Secretaris van de Vennootschap kan u op een bepaald ogenblik meedelen dat u op de
Lijst van Insiders staat (zoals hieronder gedefinieerd). U mag niet Verhandelen terwijl u
op de Lijst van Insiders staat, aangezien dit betekent dat u de facto over Voorkennis
beschikt.
6.1
De Vennootschap en diens Relevante Dochtervennootschappen (indien van
toepassing) dienen een lijst op te stellen en bij te werken van alle personen die toegang
hebben tot de Voorkennis, ongeacht of deze personen werknemers zijn van de Groep of
anderszins taken verrichten in het kader waarvan zij toegang hebben tot de Voorkennis (de
Lijst van Insiders).
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6.2
De Secretaris van de Vennootschap zal alle personen op de Lijst van Insiders op de
hoogte brengen en zal hen verzoeken om de daaraan verbonden wettelijke en regelgevende
plichten en de op de Algemene Verbodsbepalingen toepasselijke sancties schriftelijk te
erkennen, in de vorm zoals gehecht aan dit document als Bijlage 1. De Secretaris van de
Vennootschap zal de personen op de Lijst van Insiders ook op de hoogte brengen wanneer
zijn van de Lijst van Insiders verwijderd worden.
6.3

De Lijst van Insiders zal de volgende gegevens bevatten:

(i)

de identiteit van alle personen die toegang hebben tot Voorkennis (met inbegrip van
voorna(a)m(en),
familiena(a)m(en),
meisjesnaam
(indien
verschillend),
geboortedatum,
nationaal
identificatienummer,
functie,
professione(e)l(e)
telefoonnummer(s), privételefoonnummer(s) en volledig privéadres);

(ii)

de reden voor opname op de Lijst van Insiders;

(iii)

de datum en het tijdstip waarop die persoon toegang tot de Voorkennis heeft gekregen;
en

(iv)

de datum waarop de Lijst van insiders opgesteld is.

6.4
Personen die op de Lijst van Insiders voorkomen, zijn verplicht om de Secretaris van
de Vennootschap onverwijld op de hoogte te brengen van enige wijziging in hun persoonlijke
gegevens.
6.5
De Lijst van Insiders zal zo snel mogelijk bijgewerkt worden, met inbegrip van de
datum waarop dit geschiedt, indien (i) er zich een wijziging voordoet in de reden waarom een
persoon op de Lijst van Insiders staat, (ii) een nieuwe persoon toegang tot Voorkennis heeft
en bijgevolg op de Lijst van Insiders moet opgenomen worden, en (iii) wanneer een persoon
niet langer over Voorkennis beschikt. Telkens wanneer de Lijst bijgewerkt wordt, worden de
datum en het tijdstip vermeld waarop de wijziging zich voordeed die geleid heeft tot de
bijwerking.
6.6
De Secretaris van de Vennootschap houdt de Lijst van Insiders bij. De Lijst van
Insiders zal minstens vijf jaar nadat deze opgemaakt of bijgewerkt is, bijgehouden worden.
De Vennootschap of de Relevante Dochtervennootschap kan op verzoek de Lijst van Insiders
voorleggen aan de FSMA of een andere bevoegde autoriteit op verzoek van zulke bevoegde
autoriteit.
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DEEL C. REGELS VAN TOEPASSING OP PMLV'S
7.

Voorafgaand akkoord voor Verhandeling

PMLV’s moeten altijd de voorafgaande goedkeuring bekomen van respectievelijk de
Secretaris van de Vennootschap of van een lid van het Marktmededelingscomité voor
iedere Verhandeling voor hun eigen rekening of voor de rekening van derde partijen in
Effecten van de Vennootschap.

7.1
Niettegenstaande de Algemene Verbodsbepalingen (zoals hierboven beschreven in
paragraaf 4), de bepalingen inzake Verhandeling tijdens Gesloten Periodes (paragaaf 8) en de
kennisgeving na Verhandeling (paragraaf 11), moeten PMLV’s altijd de voorafgaande
goedkeuring van de Secretaris van de Vennootschap verzoeken en bekomen voorafgaand aan
iedere Verhandeling van Effecten van de Vennootschap of de Relevante
Dochtervennootschap waarin zijn kwalificeren als PMLV voor hun eigen rekening of voor de
rekening van derde partijen, ongeacht de grootte van dergelijke Verhandeling. Dergelijk
verzoek tot goedkeuring dient per e-mail verzonden te worden naar
corporategovernance@telenetgroup.be. Indien de PMLV die om goedkeuring verzoekt de
Secretaris van de Vennootschap is, dan zal deze persoon de voorafgaande goedkeuring
moeten verzoeken en bekomen van enig ander lid van het Marktmededelingscomité
voorafgaand aan iedere Verhandeling voor diens eigen rekening of voor rekening van derde
partijen. Dergelijk verzoek tot goedkeuring dient per e-mail verzonden te worden naar
corporategovernance@telenetgroup.be.
7.2
De Secretaris van de Vennootschap, respectievelijk een lid van het
Marktmededelingscomité met betrekking tot Verhandelingen door de Secretaris van de
Vennootschap, zal naar eigen goeddunken beslissen om de Verhandeling goed te keuren of te
verbieden en het is PMLV’s niet toegestaan om enige Verhandeling te verrichten tot
dergelijke goedkeuring is bekomen. Indien de Secretaris van de Vennootschap, respectievelijk
een lid van het Marktmededelingscomité met betrekking tot Verhandelingen door de
Secretaris van de Vennootschap, het verzoek van de PMLV tot Verhandeling zou weigeren,
kan de PMLV pas een nieuw verzoek tot goedkeuring indienen vanaf de volgende Werkdag.
8.

Verhandeling gedurende Gesloten Periodes

Gedurende Gesloten Periodes mogen PMLV's enkel Effecten van de Vennootschap of de
Relevante Dochtervennootschap waarin zijn kwalificeren als PMLV Verhandelen na
toelating van de Secretaris van de Vennootschap te hebben verkregen. De toelating om te
Verhandelen gedurende Gesloten Periodes kan alleen maar in zeer beperkte gevallen
worden gegeven. PMLV's moeten er rekening mee houden dat zij normaal gezien niet
kunnen Verhandelen, inclusief het aanvaarden of uitoefenen van aandelenopties en
andere LTIP-instrumenten, gedurende Gesloten Periodes.
Algemene regel
8.1
Onverminderd de Algemene Verbodsbepalingen (zoals samengevat in afdeling 4),
mag een PMLV geen Effecten van de Vennootschap of de Relevante Dochtervennootschap
waarin hij/zij kwalificeert als PMLV Verhandelen, noch voor eigen rekening noch voor
rekening van een derde, rechtstreeks of onrechtstreeks, gedurende een Gesloten Periode,
tenzij hij/zij op voorhand de toelating tot Verhandeling heeft gekregen overeenkomstig
paragraaf 8.6 en volgende.
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Opgelet: het verbod tot Verhandelen tijdens een Gesloten Periode heeft een zeer breed
toepassingsgebied (zoals weerspiegeld in de definitie van “Verhandeling” in afdeling 2, die
niet limitatief is). Het omvat, bijvoorbeeld, de verwerving, verkoop, verpanding, ontlenen en
uitlenen van Effecten van de Vennootschap. Het is onder andere ook verboden voor een
PMLV om Effecten van de Vennootschap of de Relevante Dochtervennootschap waarin
hij/zij kwalificeert als PMLV over te dragen tussen zijn/haar eigen effectenrekeningen
gedurende een Gesloten Periode. In bepaalde beperkte omstandigheden kan de Vennootschap
of de Relevante Dochtervennootschap echter de toelating geven om te Verhandelen, zoals
uiteengezet in paragraaf 8.6 en volgende.
8.2

De volgende periodes zijn Gesloten Periodes:

(i)

de periode van 30 kalenderdagen voorafgaand aan de bekendmaking van de kwartaal-,
halfjaar- en jaarresultaten van de Vennootschap of de Relevante
Dochtervennootschap (indien van toepassing), tot en met de datum van de
bekendmaking; en

(ii)

enige andere periode die als zodanig wordt gekwalificeerd door de Secretaris van de
Vennootschap. De betrokken Geadresseerden zullen rechtstreeks door de Secretaris
van de Vennootschap op de hoogte worden gebracht van dergelijke bijkomende
Gesloten Periode.

8.3
De Secretaris van de Vennootschap mag gedurende een boekjaar bijkomende
periodes kwalificeren als Gesloten Periodes. Dergelijke beslissing impliceert niet dat er is
vastgesteld dat er op dat ogenblik Voorkennis bestaat. De verplichting om te beoordelen of u
beschikt over Voorkennis blijft te allen tijde bij u (en indien u twijfelt of bepaalde informatie
Voorkennis is, dient u contact op te nemen met de Secretaris van de Vennootschap).
Wijzigingen aan meegedeelde Gesloten Periodes of bijkomende Gesloten Periodes zullen
desgevallend zo snel mogelijk aan de betrokken Geadresseerden meegedeeld worden.
8.4
Een PMLV moet zijn/haar NVP's (zoals hieronder gedefinieerd in paragraaf 8.5) op
de hoogte brengen:
(a)

dat hij/zij een PMLV in de Vennootschap of een Relevante Dochtervennootschap is;
en

(b)

van hun verplichtingen onder dit Reglement, met inbegrip van de vereiste om de
Vennootschap of de Relevante Dochtervennootschap en de bevoegde autoriteit (voor
de Vennootschap en enige andere Relevante Dochtervennootschap met
maatschappelijke zetel in België, de FSMA en voor enige andere Relevante
Dochtervennootschap met maatschappelijke zetel in het Groothertogdom Luxemburg,
de CSSF) op de hoogte te brengen van elke Verhandeling van Effecten van de
Vennootschap of de Relevante Dochtervennootschap waarin de PMLV kwalificeert
als PMLV voor eigen rekening, zoals uiteengezet in afdeling 11,
en PMLV's moeten een kopie van deze kennisgevingen bewaren. Modellen van
kennisgeving kunnen op aanvraag verkregen worden bij de Secretaris van de
Vennootschap.

8.5

Nauw Verbonden Persoon of NVP betekent, met betrekking tot een PMLV:

(i)

een echtgenoot of echtgenote, of een partner van deze persoon die wettelijk als
gelijkwaardig met een echtgenoot of echtgenote wordt aangemerkt;
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(ii)

een kind voor wie de PMLV wettelijk verantwoordelijk is;

(iii)

een familielid dat op de datum van de betreffende Verhandeling van Effecten van de
Vennootschap of de Relevante Dochtervennootschap waarin de PMLV kwalificeert
als PMLV gedurende ten minste één jaar tot hetzelfde huishouden als de PMLV heeft
behoord; of

(iv)

een rechtspersoon, trust of deelgenootschap waarvan de leidinggevende
verantwoordelijkheid berust bij de PMLV of een persoon als bedoeld onder (i), (ii) of
(iii), die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de zeggenschap staat van de PMLV of
dergelijke persoon, of waarvan de economische belangen in wezen gelijkwaardig zijn
aan die van de PMLV of een dergelijke persoon.

Toelating om te Verhandelen
8.6
Een PMLV, die niet beschikt over Voorkennis, kan de toelating worden gegeven om
in beperkte omstandigheden gedurende een Gesloten Periode te Verhandelen voor eigen
rekening of voor rekening van een derde:
(a)

op een individuele basis wegens het bestaan van uitzonderlijke omstandigheden, zoals
ernstige financiële problemen, die de onmiddellijke verkoop van aandelen in de
Vennootschap vereisen (geen andere Effecten van de Vennootschap); of

(b)

wegens de kenmerken van de Verhandeling verbonden aan Verhandelingen onder of
in verband met een aandelenplan of spaarregeling voor werknemers, kwalificatie of
aanspraak op aandelen, of Verhandelingen waarbij de economische eigendom van het
betreffende Effect van de Vennootschap niet wijzigt.

8.7
Een PMLV die de toelating wil vragen om te Verhandelen gedurende een Gesloten
Periode moet:
(a)

eerst contact opnemen met de Secretaris van de Vennootschap teneinde de redenen te
bespreken waarvoor hij toelating vraagt om te Verhandelen tijdens een Gesloten
Periode; en

(b)

vervolgens, na bespreking met de Secretaris van de Vennootschap, schriftelijk en op
formele wijze toelating vragen om te Verhandelen ten minste twee Werkdagen voor
de voorgestelde Verhandeling, gebruik makend van de aanvraag-template, aan deze
gehecht als Bijlage 2.

8.8
Een PMLV die toelating vraagt om te Verhandelen, moet in zijn schriftelijk verzoek
(i) aantonen dat deze specifieke Verhandeling niet kan uitgevoerd worden op een ander
tijdstip dan gedurende de Gesloten Periode en (ii) wanneer de toelating om te Verhandelen
gevraagd wordt overeenkomstig paragraaf 8.6(a) hierboven, nadere uitleg geven waarom de
verkoop van de aandelen het enige redelijk alternatief is voor het bekomen van de nodige
financiering.
8.9
De toelating om te Verhandelen, zal gegeven worden aan het einde van de tweede
Werkdag na de datum waarop de Secretaris van de Vennootschap (of elk comité dat bevoegd
is beslissingen te nemen met betrekking tot de toelating om te Verhandelen) het schriftelijk
verzoek dat alle bovenstaande informatie bevat, ontvangen heeft. Indien binnen deze periode
geen antwoord wordt ontvangen, zal de toelating geacht worden te zijn gegeven. Als regel is
een toelating geldig tot het einde van de Werkdag na de datum waarop de toelating is (of
geacht wordt te zijn) gegeven, maar de Secretaris van de Vennootschap (of elk comité dat
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bevoegd is beslissingen te nemen met betrekking tot de toelating om te Verhandelen) kan een
kortere of langere geldigheid vooropstellen, naar gelang van de omstandigheden. De toelating
om te Verhandelen, zal onmiddellijk vervallen wanneer de PMLV in het bezit komt van
Voorkennis. In de mate dat een comité opgericht is dat bevoegd is om beslissingen te nemen
met betrekking tot de toelating om te Verhandelen, worden dergelijke beslissingen genomen
door dat comité in plaats van de Secretaris van de Vennootschap.
8.10
Wanneer de persoon die toelating vraagt om te Verhandelen, de Secretaris van de
Vennootschap zelf is, dient hij/zij de toelating om te Verhandelen te vragen aan de Voorzitter
van de Raad van Bestuur van de Vennootschap overeenkomstig de procedure hierboven
beschreven in paragraaf 8.7.
8.11
De Secretaris van de Vennootschap zal een dossier bijhouden van de antwoorden op
alle Verhandelingsverzoeken en de daartoe gegeven toelatingen. Een kopie van het antwoord
en (desgevallend) de toelating moet gegeven worden aan de persoon die om een toelating om
te Verhandelen heeft verzocht.
9.

Korte Termijn Verhandeling en Short-Selling

PMLV's mogen geen Effecten van de Vennootschap Verhandelen voor speculatieve
doeleinden, hetzij door middel van korte termijn Verhandeling (bv. aankoop en verkoop
van dezelfde Effecten van de Vennootschap binnen een periode van zes maanden) of
Short-Selling. Er is een uitzondering gemaakt voor Verhandelingen in het kader van
aandelenoptieplannen en andere beloningsregelingen.
9.1
Naast de Algemene Verbodsbepalingen, mogen PMLV's geen Effecten van de
Vennootschap Verhandelen op basis van (speculatieve) korte termijn overwegingen (bv.
transacties in opties met een korte termijn). Elke investering met een looptijd van minder dan
zes maanden zal geacht worden een Verhandeling op basis van korte termijn overwegingen te
zijn, tenzij Effecten van de Vennootschap verworven of vervreemd zijn in verband met een
aandelenoptieplan of andere beloningsregeling, opgemaakt of gefinancierd door de
Vennootschap.
9.2
Naast de Algemene Verbodsbepalingen mogen de PMLV's niet deelnemen aan ShortSelling van Effecten van de Vennootschap.
10.

Afkoelingsperiode

10.1
Eenieder die PMLV was, blijft gebonden door de bepalingen van dit Reglement tot
het verstrijken van één maand na de datum waarop deze persoon niet langer een PMLV is.
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DEEL D. REGELS VAN TOEPASSING OP PMLV's en NVP's
11.

Kennisgeving na Verhandeling

PMLV’s van de Vennootschap en hun NVP's dienen de Vennootschap en de FSMA op
de hoogte te brengen van alle Verhandelingen in Effecten van de Vennootschap binnen
één Werkdag na de datum van de Verhandeling, via de online kennisgevingstool die de
FSMA ter beschikking stelt op haar website. PMLV’s van Relevante
Dochtervennootschappen en hun NVP’s dienen de Relevante Dochtervennootschap en
de bevoegde autoriteit van de jurisdictie waar de Relevante Dochtervennootschap haar
maatschappelijke zetel heeft, op de hoogte te brengen binnen dezelfde termijn. Het
toepassingsgebied van Verhandelingen die moeten worden gemeld, is zeer breed en
omvat de aankoop, verkoop, ontlening, uitlening en inpandgeving van Effecten van de
Vennootschap, aanvaarding en uitoefening van aandelenopties, Verhandelingen
uitgevoerd door een makelaar op basis van een discretionair mandaat, enz… Op
beleggingen in instellingen voor collectieve belegging zijn specifieke regels van
toepassing.
Algemeen
11.1
Onderworpen aan paragraaf 11.2 hierna, dienen PMLV's en NVP's de Vennootschap
(of de Relevante Dochtervennootschap, indien van toepassing) en de bevoegde autoriteit op
de hoogte te brengen van alle Verhandelingen voor hun eigen rekening met betrekking tot
aandelen van de Vennootschap en andere Effecten van de Vennootschap. Dergelijke
kennisgevingen moeten plaatsvinden binnen één Werkdag na de datum van de Verhandeling,
om de Vennootschap (of de Relevante Dochtervennootschap, indien van toepassing) in staat
te stellen om haar verplichting na te leven om de kennisgeving te valideren binnen drie
Werkdagen na de datum van de Verhandeling.
Voor Verhandelingen in aandelen van de Vennootschap en andere Effecten van de
Vennootschap of een Relevante Dochtervennootschap met maatschappelijke zetel in België,
zal dergelijke kennisgeving moet worden gedaan via de online kennisgevingstool die de
FSMA ter beschikking stelt op haar website (www.fsma.be). PMLV's en NVP's zullen
daarvoor een account moeten aanmaken die de Vennootschap zal valideren.
11.2
Voor Verhandelingen in Effecten van de Vennootschap van een Relevante
Dochtervennootschap met maatschappelijke zetel in het Groothertogdom Luxemburg, zal
dergelijke kennisgeving moeten worden gedaan aan de CSSF gebruikmakend van het
voorbeeld op de website van de CSSF (http://www.cssf.lu/en/supervision/securitiesmarkets/market-abuse/forms/) en dient verzonden te worden aan de CSSF via e-mail naar het
volgende e-mail adres: market.abuse@cssf.lu. De verplichting om de Vennootschap en de
bevoegde autoriteit op de hoogte te brengen van uitgevoerde Verhandelingen (voorzien in
paragraaf 11.1) zal van toepassing zijn op alle daaropvolgende Verhandelingen (ongeacht de
omvang ervan) eenmaal een totaal bedrag van EUR 5.000,00 is bereikt binnen een
kalenderjaar. De drempel van EUR 5.000,00 zal worden berekend door Verhandelingen op te
tellen, zonder verrekening (i.e. zonder verrekening van de waarde van de aankopen van
Effecten van de Vennootschap ten opzichte van de waarde van de verkopen van Effecten van
de Vennootschap).
11.3
De PMLV's en NVP's moeten ook kennisgeving doen van transacties die namens hen
uitgevoerd zijn door een derde (bv. makelaar of bankier) in het kader van een discretionair
mandaat en, onder bepaalde voorwaarden, transacties in beleggingsfondsen (en transacties
uitgevoerd door dergelijk beleggingsfondsen in Effecten van de Vennootschap, wanneer zij
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niet met volle discretionaire bevoegdheid handelen). Mocht u desbetreffend vragen hebben,
gelieve contact op te nemen met uw juridisch adviseur en/of de Secretaris van de
Vennootschap.
12.

Lijst van PMLV's en NVP's

De Vennootschap en diens Relevante Dochtervennootschappen dienen een lijst op te
stellen van al hun PMLV's en hun NVP's. PMLV's dienen bepaalde (persoons)gegevens
over zichzelf en over hun NVP's te verstrekken en bij te werken. PMLV's dienen ook het
akkoord van hun NVP's te bekomen om dergelijke gegevens in deze lijst op te nemen.
12.1
De Vennootschap en diens Relevante Dochtervennootschappen dienen een lijst op te
stellen van alle PMLV's en hun NVP's (de Lijst van PMLV's). De Secretaris van de
Vennootschap zal dergelijke lijst opstellen en de PMLV's dienovereenkomstig op de hoogte
brengen. Daartoe kan de Secretaris van de Vennootschap PMLV's verzoeken om de relevante
persoonsgegevens te verstrekken (beperkt tot, voorna(a)m(en), familiena(a)m(en),
geboortena(a)m(en) (indien verschillend), geboortedatum en volledig privéadres) met
betrekking tot zichzelf en hun NVP's, die natuurlijke personen zijn. Voor de NVP's die
rechtspersonen zijn, zijn de gegevens die de PMLV's moeten verstrekken en die opgenomen
zullen worden in de Lijst van PMLV's, de vennootschapsnaam en de rechtsvorm, de
maatschappelijke zetel en het inschrijvingsnummer.
12.2
PMLV's dienen de Secretaris van de Vennootschap onmiddellijk op de hoogte te
brengen van elke wijziging in deze gegevens en de gegevens van hun NVP's.

Pagina 16

DEEL E. SANCTIES EN SLOTBEPALINGEN
13.

Sancties

Het overtreden van de regels uiteengezet in dit Reglement en van de regels inzake
marktmisbruik in het algemeen, kan u blootstellen aan zware sancties, zoals
administratieve geldboetes, strafrechtelijke boetes en gevangenisstraf, beëindiging om
dringende reden van uw arbeidsovereenkomst/dienstverleningsovereenkomst en
burgerlijke aansprakelijkheid. Het is daarom heel belangrijk dat u te allen tijde dit
Reglement en de toepasselijke regels inzake marktmisbruik volledig naleeft.
13.1
Niet-naleving van de toepasselijke wetgeving inzake marktmisbruik kan leiden tot
administratieve en strafrechtelijke maatregelen en sancties, evenals tot burgerlijke
aansprakelijkheid. Bovendien kan niet-naleving van de toepasselijke wetgeving of dit
Reglement leiden tot interne tuchtmaatregelen.
13.2
Administratieve maatregelen en sancties. De FSMA kan administratieve procedures
opstarten en heeft daarvoor ruime onderzoeksbevoegdheden. De FSMA kan ook verschillende
administratieve maatregelen nemen, met inbegrip van: (i) het uitvaardigen van een
administratief verbod; (ii) een besluit strekkende tot terugbetaling van de met de inbreuk
gemaakte winst of tot vergoeding van het met de inbreuk geleden verlies; en (iii) publieke
waarschuwingen waarin de verantwoordelijke persoon en de aard van de inbreuk worden
geïdentificeerd. Daarnaast kan de FSMA ook administratieve boetes opleggen variërend
tussen (i) EUR 500.000,00 en EUR 5 miljoen voor natuurlijke personen, en (ii) EUR 1
miljoen en EUR 15 miljoen of 15% van de totale geconsolideerde jaaromzet (indien deze
hoger is) in het voorafgaande boekjaar voor rechtspersonen. In geval van een inbreuk door
een rechtspersoon op de Algemene Verbodsbepalingen, kan de FSMA eveneens een
administratieve boete opleggen aan elk van (i) de rechtspersoon die de inbreuk heeft begaan
en (ii) de natuurlijke persoon die de inbreuk heeft begaan voor rekening van de rechtspersoon.
Indien de inbreuk geleid heeft tot een financiële winst, kan dit maximumbedrag verhoogd
worden tot driemaal het bedrag van dergelijke winst.1
13.3
Strafrechtelijke sancties. Er kunnen ook strafrechtelijke procedures, die kunnen
leiden tot strafrechtelijke geldboetes en gevangenisstraf van een maand tot vier jaar, worden
ingesteld voor inbreuken op de Algemene Verbodsbepalingen. De strafrechtelijke boetes die
kunnen worden opgelegd variëren tussen EUR 2.400 en EUR 80.000 (op de datum van dit
Reglement), daarnaast kan nog een strafrechtelijke boete tot drie maal het bedrag van de
financiële opbrengst (rechtstreeks of onrechtstreeks) resulterend uit de inbreuk worden

1

Indien de inbreuk op de regels uiteengezet in dit Reglement of de marktmisbruik regels in het
algemeen betrekking heeft op een Relevante Dochtervennootschap met maatschappelijke zetel in het
Groothertogdom Luxemburg, is de bevoegde autoriteit de CSSF. De CSSF kan eveneens een groot
aantal administratieve maatregelen nemen, waaronder: (i) het uitvaardigen van een bevel om de
inbreuk te beëindigen, (ii) het verbeurd verklaren van de winsten gemaakt als gevolg van de inbreuk,
(iii) het uitvaardigen van een publieke waarschuwing die de identiteit van de persoon die de inbreuk
gepleegd heeft bekend maakt, (iv) het uitvaardigen van een verbod tot vijf jaar om in eigen naam te
handelen ; en (v) het opleggen van een tijdelijk of definitief verbod om leidinggevende
verantwoordelijkheden uit te oefenen in een rechtspersoon onderworpen aan het toezicht van de
CSSF. De CSSF kan eveneens een administratieve boete opleggen variërend tussen (i) EUR 500.000
en EUR 5 miljoen voor natuurlijke personen en (ii) EUR 1 miljoen en EUR 15 miljoen of 15% van de
jaarlijkse geconsolideerde omzet (waarvan het hoogste bedrag) in het voorgaande financiële jaar voor
rechtspersonen. Indien de inbreuk resulteerde in een financiële opbrengst, dan kan dit maximum
bedrag worden verhoogd tot tien maal het bedrag van zulke opbrengst.
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opgelegd. Het openbaar ministerie heeft de bevoegdheid om een strafrechtelijk misdrijf te
vervolgen. De FSMA heeft de bevoegdheid om tussen te komen tijdens de procedure.2
13.4
Tuchtmaatregelen. Er kunnen ook tuchtmaatregelen genomen worden (met inbegrip
van, indien nodig, beëindiging om dringende reden van de arbeidsovereenkomst of
dienstverleningsovereenkomst) in geval van een inbreuk op dit Reglement of enige
toepasselijke wetgeving. De Vennootschap en diens Relevante Dochtervennootschappen
kunnen bovendien schadevergoeding eisen van eenieder die schade aan de Vennootschap of
de Relevante Dochtervennootschap (indien van toepassing) veroorzaakt heeft als gevolg van
het overtreden van dit Reglement of enige toepasselijke wetgeving.
13.5
Melden van inbreuken. Indien u kennis krijgt van een effectieve of mogelijke inbreuk
op de marktmisbruik regels samengevat in dit Reglement of enige toepasselijke wetgeving,
dient u de Secretaris van de Vennootschap te contacteren. Het Belgisch recht voorziet ook
een klokkenluidersprocedure overeenkomstig dewelke u, te goeder trouw en anoniem,
rechtstreeks aan de FSMA elke effectieve of mogelijke inbreuk op de marktmisbruik regels
uiteengezet in dit Reglement of enige toepasselijke wetgeving kan melden. Zulke procedure
voorziet in wettelijke bescherming tegen represailles, discriminatie en elke andere vorm van
oneerlijke behandeling of oneerlijke behandeling as gevolg van, of in verband met, het
melden van een effectieve of mogelijke inbreuk, zoals oneerlijk ontslag of een eenzijdige
wijziging van uw arbeidsvoorwaarden.
14.

Slotbepalingen

14.1
Dit Reglement zal aan alle Geadresseerden meegedeeld worden. Alle Geadresseerden
erkennen op de hoogte te zijn van de regels inzake marktmisbruik en de sancties die van
toepassing kunnen zijn in geval van inbreuken, en alle Geadresseerden erkennen gebonden te
zijn door het Reglement en verbinden zich ertoe om het Reglement na te leven. Daarenboven
zal de Secretaris van de Vennootschap een verklaring bekomen in de vorm zoals gehecht aan
dit document als Bijlage 1 van de personen op de Lijst van Insiders, waarbij zij bevestigen dat
zij het Reglement gelezen hebben en zullen naleven. PMLV's moeten er bovendien voor
zorgen dat hun NVP's dit reglement naleven en hun NVP's op de hoogte brengen van het feit
dat bepaalde van hun persoonsgegevens zullen opgenomen worden in de Lijst van PMLV's.
14.2
Dit Reglement legt beperkingen op wat betreft het verhandelen van Effecten van de
Vennootschap die in bepaalde gevallen verder kunnen gaan dan de wettelijke beperkingen.
Naleving van dit Reglement ontheft de Geadresseerden niet van hun plicht om de
toepasselijke wetgeving na te leven met betrekking tot het verhandelen van Effecten van de
Vennootschap of effecten van andere vennootschappen. Dit Reglement is niet limitatief en
vormt geen juridisch advies voor de Geadresseerden. In geval van vragen betreffende het
toepassingsgebied of de toepassing van de regels inzake marktmisbruik, dienen
Geadresseerden hun juridische adviseurs en/of de Secretaris van de Vennootschap te
raadplegen.
2

Indien de inbreuk op de regels uiteengezet in dit Reglement of de marktmisbruik regels in het
algemeen betrekking heeft op een Relevante Dochtervennootschap met maatschappelijke zetel in het
Groothertogdom Luxemburg, zijn gelijkaardige strafrechtelijke sancties van toepassing.
Strafrechtelijke procedures, die kunnen resulteren in strafrechtelijke boetes en een gevangenisstraf tot
vier jaar, kunnen worden ingesteld voor inbreuken op de Algemene Verbodsbepalingen. De
strafrechtelijke boetes die kunnen worden opgelegd bedragen (i) tot EUR 5 miljoen voor natuurlijke
personen en een gevangenisstraf tot vier jaar en (ii) EUR 15 miljoen voor rechtspersonen. Indien de
inbreuk resulteerde in een financiële opbrengst, dan kan dit maximum bedrag worden verhoogd tot
tien maal het bedrag van zulke opbrengst. De poging om een van de boven vermelde inbreuken te
plegen is strafbaar met dezelfde sancties.
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14.3
Alle informatie die aan de Secretaris van de Vennootschap meegedeeld wordt, zal
behandeld worden overeenkomstig de toepasselijke regelgeving met betrekking tot
bescherming van informatie. De personen op de Lijst van Insiders en de Lijst van PMLV's
hebben toegang tot hun persoonsgegevens en hebben het recht (en de plicht) om fouten te
verbeteren.
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BIJLAGE 1
BEVESTIGING VAN ONTVANGST
Aan: [Telenet Group Holding NV] [Telenet Finance Luxembourg Notes S.à.r.l.]
[andere Relevante Dochtervennootschap] (de Vennootschap)
Ik bevestig hierbij het Verhandelingsreglement van de Vennootschap (het Reglement) samen
met onderhavig formulier te hebben ontvangen en bevestig dat:
(a)

ik het Reglement, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, heb gelezen, begrepen en zal
naleven;

(b)

ik op de hoogte ben van mijn wettelijke en regelgevende plichten die voortvloeien uit
de toegang die ik zou kunnen hebben tot Voorkennis (met inbegrip van de
beperkingen om de Effecten van de Vennootschap te verhandelen);

(c)

ik op de hoogte ben van de sancties die verbonden zijn aan de handel met Voorkennis,
wederrechtelijke mededeling van Voorkennis en marktmanipulatie; en

(d)

ik begrijp dat ik word opgenomen in de Lijst van Insiders die door de Vennootschap
of diens Relevante Dochtervennootschappen wordt bijgehouden en ik instem met de
bekendmaking van de Lijst van Insiders aan de bevoegde autoriteit op diens verzoek.

Begrippen met een hoofdletter die niet worden gedefinieerd in deze bevestiging hebben de
betekenis daaraan gegeven in het Reglement.

Handtekening:……………………………..

Datum:………………………………

Functie:……………………………

Dept:……………………………..

E-mail:……………………………..

Tel nr.:……………………………

Gelieve dit formulier in te vullen en te bezorgen aan de Secretaris van de Vennootschap
per e-mail.
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BIJLAGE 2
VERZOEK TOT TOELATING OM TE VERHANDELEN
Gelieve dit formulier in te vullen en te bezorgen aan de Secretaris van de Vennootschap
per e-mail.
Ik, …………………………………………………………… (DRUKLETTERS AUB)
verzoek hierbij, overeenkomstig het Verhandelingsreglement van de Telenet Group (het
Reglement), om de toelating om Effecten van de Vennootschap te Verhandelen zoals
hieronder aangegeven:
Telenet Entiteit waarop de Effecten van de
Vennootschap betrekking hebben
Type en aantal Effecten van de Vennootschap
(indien niet gekend, gelieve een schatting of een
“tot” aantal te geven)
Aard van de Verhandeling (bv. aankoop of
verkoop van aandelen of obligaties, uitoefening
van opties)
Andere informatie (gelieve bijkomende materiële
feiten op te geven die de beslissing om te
Verhandelen toe te laten zouden kunnen
beïnvloeden, met inbegrip van de informatie
vereist in het Reglement en door de Secretaris van
de Vennootschap)

Ik beschik niet over Voorkennis met betrekking tot de Vennootschap, diens Relevante
Dochtervennootschappen of de Effecten van de Vennootschap. Door te Verhandelen, pleeg ik
geen inbreuk op het Reglement of op enige andere wet- of regelgeving met betrekking tot het
verhandelen van openbaar verhandelde effecten. Indien dit zou veranderen vóór de
Verhandeling, verbind ik mij ertoe af te zien van de Verhandeling.
Handtekening:……………………………..

Datum:………………………………

Functie:……………………………

Dept:……………………………..

E-mail:……………………………..

Tel nr.:……………………………

Begrippen met een hoofdletter die niet worden gedefinieerd in dit verzoek tot toelating om te
Verhandelen, hebben de betekenis daaraan gegeven in het Reglement.
KRACHTENS HET REGLEMENT IS DE TOELATING OM TE VERHANDELEN:
TOEGEKEND EN GELDIG TOT EN MET ………………………….
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NIET TOEGEKEND
Handtekening: ……………………………………. Datum: …………………………………

Opmerking: Indien u niet Verhandelt binnen de toegelaten termijn en toch nog wenst te
Verhandelen, dient u opnieuw een verzoek in te dienen voor de toelating om te Verhandelen.
Indien u Verhandelt, dient u, overeenkomstig het Reglement, de Vennootschap (of diens
Relevante Dochtervennootschap) en de FSMA (of enige andere bevoegde autoriteit) op de
hoogte te brengen na dergelijke Verhandeling te hebben uitgevoerd. De Vennootschap (en,
voor zover toepasselijk, de Relevante Dochtervennootschappen) zullen dit toelatingsverzoek,
de toegekende of geweigerde toelating en Verhandeling volgend op de toekenning van de
toelating schriftelijk bewaren.
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