
EURONEXT MEDEDELING 2004-041

Beëindiging van de notering

Mededeling van Euronext Amsterdam N.V. (Euronext Amsterdam) inzake het beleid inzake de
beëindiging van de notering van (certificaten van) aandelen van een bepaalde soort.

Beëindiging notering op verzoek van de aandeelhouder(s) en/of de Uitgevende Instelling

Het op verzoek van de aandeelhouder(s) en/of de Uitgevende Instelling beëindigen van de
notering van (certificaten van) aandelen van een bepaalde soort uitgegeven door Uitgevende
Instellingen die zijn toegelaten tot de officiële notering aan de effectenbeurs van Euronext
Amsterdam is mogelijk in de volgende gevallen en onder navolgende voorwaarden.

1. Wanneer een openbaar bod wordt gedaan op alle tot de notering toegelaten (certificaten
van) aandelen van een bepaalde soort en dit bod gestand wordt gedaan, waarbij de
bieder 95% of meer van de soort van genoteerde (certificaten van) aandelen heeft
verworven en de Uitgevende Instelling instemt met de beëindiging van de notering.

2. Wanneer anders dan door een openbaar bod één aandeelhouder 95% of meer van de
soort van genoteerde (certificaten van) aandelen houdt en de Uitgevende Instelling
instemt met de beëindiging van de notering, op voorwaarde dat aan de overige
aandeelhouders een ‘exit-regeling’ wordt geboden, zoals hieronder nader is bepaald.

3. Wanneer anders dan door een openbaar bod meerdere aandeelhouders ‘acting in
concert’ 95% of meer van de soort van genoteerde (certificaten van) aandelen houden
en de Uitgevende Instelling instemt met de beëindiging van de notering, op voorwaarde
dat aan de overige aandeelhouders een ‘exit-regeling’ wordt geboden zoals hieronder
nader is bepaald.

4. Wanneer de aan Euronext Amsterdam genoteerde (certificaten van) aandelen van een
bepaalde soort gedurende tenminste 12 maanden tevens een notering hebben aan een
andere gereguleerde en voldoende liquide markt die naar het oordeel van Euronext
Amsterdam voldoende waarborgen biedt voor de bescherming van de beleggers en/of
de goede werking van de markt.



Indien in één van bovengenoemde gevallen aan de daarin gestelde voorwaarden is voldaan en
beëindiging van de notering wordt verzocht door de Uitgevende Instelling en/of de
aandeelhouders, dan dient men daartoe een schriftelijk verzoek in bij Euronext Amsterdam.
Indien Euronext Amsterdam positief besluit op voornoemd verzoek, zal worden overgegaan tot
beëindiging van de notering in principe 20 beursdagen na publicatie van dat besluit, of zoveel
langer als bij een eventuele ‘exit-regeling’ is gewenst.

Onder ‘exit-regeling’ wordt verstaan:
1. Een openbaar bod op de genoteerde (certificaten van) aandelen van een bepaalde soort.

Vanzelfsprekend is het de Wet toezicht effectenverkeer 1995 die bepaalt welke regels
worden gesteld aan een exit-regeling die is aan te merken als een openbaar bod in de
zin van deze wet;

2. Een wettelijke uitkoopregeling ten aanzien van de genoteerde (certificaten van)
aandelen van een bepaalde soort, zoals bedoeld in artikel 2:92a BW;

3. De inkoop door de uitgevende instelling van genoteerde (certificaten van) aandelen van
een bepaalde soort die gedurende een periode van 20 beursdagen openstaat, of;

4. Indien en voor zover de AFM op onderdelen of als geheel ontheffing heeft verleend
van toepasselijkheid van de biedingsregels, een regeling die voldoet aan door Euronext
Amsterdam te stellen eisen met betrekking tot de bescherming van de beleggers en/of
de goede werking van de markt, en die tenminste inhoudt dat deze (i) geldt voor alle
resterende genoteerde aandelen of certificaten van aandelen van een bepaalde soort, (ii)
gedurende een periode van 20 beursdagen openstaat, (iii) een prijs bevat die gebaseerd
is op de beurskoers en/of de intrinsieke waarde, voorafgaand aan de eerste
aankondiging van de exit regeling.

Exit-regeling 2, 3 en 4 dienen bekend te worden gemaakt via een persbericht, een advertentie in
een landelijk verspreid dagblad en in de Officiële Prijscourant.

Het beëindigen van de notering in het geval bedoeld onder 1, zal niet eerder plaatsvinden dan
na afloop van het openbaar bod. Het beëindigen van de notering in het geval bedoeld onder 2,
zal niet eerder plaatsvinden dan na afloop van de uitkoopprocedure. Het beëindigen van de
notering in het geval bedoeld onder 3, zal niet eerder plaatsvinden dan na 20 beursdagen nadat
het aanbod tot inkoop is gedaan. Het beëindigen van de notering in het geval bedoeld onder 4,
zal niet eerder plaatsvinden dan na 20 beursdagen na aankondiging van de exit-regeling via een
persbericht, een advertentie in een landelijk verspreid dagblad en in de Officiële Prijscourant.



Overige mogelijkheden tot beëindiging van de notering

De hierboven beschreven mogelijkheden tot beëindiging van de notering laten de bevoegdheid
van Euronext Amsterdam onverlet om over te gaan tot beëindiging van de notering op grond
van artikel 65 Fondsenreglement in de gevallen voorzien in dit artikel of op grond van
Mededeling 2003-058 in de gevallen voorzien in deze Mededeling.

Tot beëindiging van de notering zal niet worden overgegaan indien of voor zolang Euronext
Amsterdam van oordeel is dat daardoor de bescherming van de beleggers en/of de goede
werking van de markt wordt geschaad. Beëindiging van de notering geschiedt verder met
inachtneming van de in het Fondsenreglement voorgeschreven procedures. Artikel 65 B
Fondsenreglement voorziet in de mogelijkheid tot beroep tegen de beslissing van Euronext
Amsterdam tot het doen vervallen van een fonds uit de notering. Deze mededeling treedt met
onmiddellijke ingang in werking.
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