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Dit Fee Book is van toepassing op de markten die worden geëxploiteerd door 
Euronext Amsterdam NV, Euronext Brussels SA / NV, Euronext Lisbon - Sociedade 
Gestora de Mercados, SA, Euronext London Limited en Euronext Paris S.A.: 
Euronext Access Markets (“Access”), Euronext Growth Markets (“Growth”) en 
Euronext Regulated Markets (“Euronext”).

Alle tarieven zijn uitgedrukt in euro (“€” of “EUR”), exclusief BTW en moeten 
binnen 30 dagen na factuurdatum worden betaald door overschrijving op de 
bankrekening van Euronext. Onverminderd de toepasselijke wetgeving, behoudt 
Euronext zich het recht voor om rente en compensatie voor incassokosten te eisen 
in geval van betalingsachterstand. Indien Effecten niet in euro zijn uitgedrukt, 
wordt de conversie naar euro berekend door de toepasselijke wisselkoers te 
gebruiken die door de Europese Centrale Bank is gepubliceerd op de dag van 
toelating van dergelijke effecten. Om twijfel te voorkomen, betekent “m” “miljoen”.

Termen met een hoofdletter die in dit Fee Book zijn gedefinieerd, hebben dezelfde 
betekenis als in de Bijlage.

Dit Fee Book kan van tijd tot tijd worden gewijzigd mits voorafgaande kennisgeving 
(bijvoorbeeld door de gewijzigde versie op de Euronext-website te plaatsen).

Extra exemplaren van dit feeboek zijn beschikbaar op de Euronext-website 
www.euronext.com/en/listing-fees

Voor elke vraag of verduidelijking, kunnen Issuers contact opnemen met 
ExpertLine op +33 (0) 1 8514 8587 of e-mail MyQuestions@euronext.com.



Bij een Eerste Toelating van Effecten tot de handel op een 
Euronext Markt is de Issuer een vergoeding verschuldigd aan 

Euronext (de Toelatingskosten). Naast de Toelatingskosten 
die bij Eerste Toelating worden betaald, kan de Issuer een 

jaarlijkse pro-rata vergoeding verschuldigd zijn aan Euronext 
in het jaar van de Issuer’s Eerste Toelating (zie sectie 

“Jaarlijkse kosten”).

TOELATINGSKOSTEN
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TOELATINGSKOSTEN

EFFECTEN MET EEN AANDELENKARAKTER

ACCESS

TYPE KOSTEN KOSTEN VOOR EERSTE TOELATING

#1 – Vaste kosten €5.000

+

#2 – Variabele kosten 0,125% voor elke € Marktkapitalisatie

Maximale Kosten (#1 + #2) €300.000

GROWTH / 
EURONEXT

#1 – Vaste kosten €10.000

Marktkapitalisatie (in €m)

Kosten Cumulatieve 
maximum kosten

+

#2 - Variabele kosten

Tranche (Groter dan – tot of 
gelijk aan)

0 – 50
50 – 100

100 – 200
200 – 500

500 – 1.000
1.000 – 2.500

2.500 en hoger

0,06%
0,055%
0,050%
0,040%
0,030%
0,020%
0,010%

€30.000
€57.500

€107.500
€227.500
€377.500
€677.500

-

Maximum Kosten (#1 + #2) €2.250.000

SPECIFIEKE KOSTEN VOOR EERSTE TOELATING – TABEL 

 � Aanvullende Aandelen 50% korting op de standaard kosten voor Eerste Toelating 
(minimaal €10.000)

 � Tweede noteringslijn zonder recht op dividend €2.500 per soort

 � REIT’s op Access

€0 < Marktkapitalisatie ≤ €120m Standaard kosten voor Eerste Toelating

€120m < Marktkapitalisatie ≤ €300m €155.000

Marktkapitalisatie > €300m €200.000

 � Technische Notering (Effecten met een aandelenkarakter reeds 
toegelaten op een markt anders dan een Euronext Markt) 

Standaard kosten voor Eerste Toelating van maximaal 
€120.000

 � Euronext Markt Transfer

>6 maanden na Eerste Toelating 50% korting op de standaard kosten voor Eerste Toelating 
(minimaal €10.000)

≤6 maanden na Eerste Toelating Kosteloos

 � Additionele Euronext Notering €15.000 per additionele notering1

 � Annulering van notering op een Euronext Markt2 €10.000

1  Wanneer een Issuer op meer dan één Euronext Markt wil noteren (bij Eerste Toelating of later) dient de Issuer hiervoor een betaling te voldoen 
2 Behandelingskosten van €10.000 dienen te worden betaald door Issuers die de eerste versie van het aanmeldingsformulier bij een Euronext Market Undertaking 
hebben ingediend en waarvan de toelating erna wordt geannuleerd wegens een M&A transactie. 

STANDAARD KOSTEN VOOR EERSTE TOELATING – TABEL

VOORBEELD – EFFECTEN MET AANDELENKARAKTER – STANDAARD TOELATING TOT GROWTH 

Martkapitalisatie van een bedrijf dat een verzoek doet tot Eerste Toelating van haar Effecten met een aandelenkapitaal op 
Growth = €189.000.000

ITEM BEREKENING KOSTEN

Vaste kosten - €10.000

Variabele kosten - Eerst €50m €50m x 0,06% €30.000

Variabele kosten - Volgende €50m (€100m - €50m = €50m) x 0,055% €27.500

Variabele kosten - Volgende €89m (€189m - €100m = €89m) x 0,050% €44.500

Totale Eerste Toelatingskosten €112.000
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TOELATINGSKOSTEN

3 Geen pro-rata jaarlijkse vergoeding: ieder jaar dat reeds is begonnen moet worden betaald
4 Staatscertificaten (bijv. Rentecouponcertificaten, hoofdcertificaten) = Kosteloos

SCHULDBEWIJZEN

ANDERE EFFECTEN

VOORBEELD – SCHULDBEWIJZEN – TOELATING LANGLOPENDE SCHULDBEWIJZEN DOOR MIDDEL VAN 
EEN PROGRAMMA
Uitgegeven Bedrag in Schuldbewijzen toegelaten tot een Euronext Markt met looptijd van 5 legal jaar = €250.000.000

ITEM BEREKENING KOSTEN

Toelatingskosten - €700

Variabele kosten €575 x 5 €2.875

Totale Eerste Toelatingskosten €3.575

KORTLOPENDE 
SCHULDBEWIJZEN

TYPE KOSTEN KOSTEN

#1 – Toelatingskosten €150 per noteringslijn

+

#2 – Variabele kosten €10 per €m Uitgegeven Bedrag x (aantal genoteerde dagen / 365)

Maximum Fee 
(#1 + #2) €15.000

MIDDELLANGE / 
LANGLOPENDE 

SCHULDBEWIJZEN

Stand-Alone Programma

#1 – Toelatingskosten €150 per tranche of €25m 
(maximaal €3.750) €700 per noteringslijn

Uitgegeven Bedrag (in €m) 
(Groter dan – tot of gelijk aan) Jaarlijkse kosten3

+

#2 – Looptijdkosten*

0 – 50
50 – 100

100 – 250
250 – 500

500 en hoger

€525
€550
€575
€600
€625

Maximale Kosten 
(#1 + #2) €16.250 €13.200

SPECIFIEKE KOSTEN VOOR EERSTE TOELATING – TABEL

Additionele Euronext notering Kosteloos

Euronext Markt Transfer Kosteloos

Kortlopende Schuldbewijzen van de overheid €1,30 per €m Uitgegeven Bedrag (minimaal €1.000)

Staatscertificaten4 Kosteloos

Inschrijvingsrechten €2.500 per noteringslijn

Aandelenwarrants €2.500 per noteringslijn

STANDAARD KOSTEN VOOR EERSTE TOELATING – TABEL

*Looptijdkosten worden berekend op basis van de vervaldatum van het instrument dat tot de handel wordt toegelaten.



Elke Issuer dient jaarlijks kosten te betalen voor de 
toelating tot de handel van Effecten op een Euronext 

Markt (de Jaarlijkse Kosten). Jaarlijkse Kosten worden 
per kalenderjaar berekend en zijn verschuldigd aan het 

begin van het betreffende jaar. Deze kosten zijn niet-
restitueerbaar (inclusief de pro-rata kosten) wanneer 

de Effecten niet meer verhandelbaar zijn/uit de 
notering worden verwijderd in de loop van het jaar.

JAARLIJKSE
KOSTEN
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JAARLIJKSE KOSTEN

 STANDAARD JAARLIJKSE KOSTEN – TABEL

5 Aantal Effecten met een Aandelenkarakter van dezelfde klasse op basis van de laatste handelsdag van het voorgaande jaar (met uitzondering van het jaar van Eerste 
Toelating).
6 De Marktkapitalisatie wordt berekend op basis van de slotkoers op de laatste handelsdag van het voorgaande jaar (met uitzondering van het jaar van de Eerste 
Toelating).
7 In het jaar van Eerste Toelating zijn pro-rata Jaarlijkse Kosten verschuldigd door de Issuer ten tijde van de Eerste Toelating. De pro-rata Jaarlijkse Kosten zijn gelijk 
aan het aantal dagen (berekend door optelling van de dagen vanaf de datum van de Eerste Toelating tot en met 31 december van het jaar van de Eerste Toelating) 
gedeeld door 365, vermenigvuldigd met de relevante Jaarlijkse Kosten. De Marktkapitalisatie zal worden berekend voor het jaar waarin de Issuer voor het eerst wordt 
toegelaten tot een Euronext Markt op basis van de inschrijvings- of referentieprijs op de datum van de Eerste Toelating.
8 Indien een Issuer zijn Effecten met een Aandelenkarakter in de loop van het jaar van een Euronext Markt naar een andere Euronext Markt verplaatst, zijn de Jaarlijkse 
Kosten van de markt waarop deze oorspronkelijk is toegelaten van toepassing.

EFFECTEN MET EEN AANDELENKARAKTER

ACCESS
Jaarlijkse Kosten

€2.940

GROWTH OF 
EURONEXT

#1 – Aantal Effecten met een aandelenkarakter5 (in m)

Tranche
(Groter dan – tot of gelijk aan) Jaarlijkse Kosten (#1)

0 – 2.5
2.5 – 5
5 – 10

10 – 50
50 – 100

100 en hoger

€3.000
€4.000
€9.500

€15.000
€20.000
€25.000

#2 – Marktkapitalisatie6 (in €m)

Tranche
(Groter dan – tot of gelijk aan) Jaarlijkse Kosten (#2)

0 – 150
150 en hoger

Niet van Toepassing
€10 voor elk miljoen aan Marktkapitalisatie

boven de €150m

Maximale Jaarlijkse Kosten (#1 + #2) €56.000

SPECIFIEKE JAARLIJKSE KOSTEN – TABEL

 � Jaar van Eerste Toelating Pro-rata Jaarlijkse Kosten7

 � Aanvullende Aandelen

Access 50% korting op de Standaard Jaarlijkse Kosten

Growth/Euronext 50% korting op de Standaard Jaarlijkse Kosten (minimaal €2.940)

 � Additionele Euronext Notering

Tweede noteringslijn op een Euronext markt 50% korting op de Standaard Jaarlijkse Noteringskosten

Derde of meer noteringen op een Euronext markt Kosteloos

 � Tweede noteringslijn zonder recht op dividend Kosteloos

 � Euronext Market Transfer Geen extra kosten / terugbetaling8

VOORBEELD – EFFECTEN MET EEN AANDELENKARAKTER – JAARLIJKSE KOSTEN OP GROWTH 

Aantal Effecten / Marktkapitalisatie van een bedrijf toegelaten op Growth = 27.000.000 / €191.700.000

ITEM BEREKENING KOSTEN

#1 – Aantal Effecten met een 
Aandelenkarakter 10m < 27m < 50m €15.000

#2 – Marktkapitalisatie |(€191.7m - €150m)|/1m = 41] x €10 €410

Totale Jaarlijkse Kosten €15.410
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JAARLIJKSE KOSTEN

Issuers van Schuldbewijzen zijn geen Jaarlijkse Kosten verschuldigd, behalve voor (i) Schuldbewijzen die zijn gekoppeld 
aan Effecten met een aandelenkarakter, (ii) Schuldbewijzen die zijn toegelaten tot de handel op Euronext Parijs voor 1 jan-
uari 2002, (iii) Schuldbewijzen die zijn toegelaten tot de handel op Euronext Lissabon voor 1 januari 2006 en (iv) Belgische 
Vastgoedcertificaten9.

9 Schuldinstrumenten uitgegeven in België, met een specifiek belastingregime, welke rechten bevatten op inkomen, opbrengsten en verkoopprijzen van een of meer 
onroerende goederen (inclusief schepen en vliegtuigen) als vastgesteld op het tijdstip van uitgifte van het certificaat.
10 De basis van de berekening is het totale nominale  bedrag genoteerd op de laatste handelsdag van elke klasse.
11 De basis van de berekening is het totale nominale bedrag genoteerd op de laatste handelsdag van elke klasse.
12 Niet limitatieve voorbeelden: converteerbare obligaties, obligaties terugbetaalbaar in aandelen, etc.
13 In het jaar van Eerste Toelating dient de Issuer pro-rata Jaarlijkse Kosten te betalen. De pro-rata Jaarlijkse Kosten staan gelijk aan het aantal dagen – berekend vanaf 
de dag van Eerste Toelating tot en met 31 december van het jaar van Eerste Toelating – gedeeld door 365 en vermenigvuldigd met de uitkomst van de desbetreffende 
Jaarlijkse Kosten.

SCHULDBEWIJZEN

TOEGELATEN 
TOT EURONEXT 

PARIJS VOOR 
01/01/2002

Totale nominale bedrag
Jaarlijkse KostenTranche (in €)10 

(Groter dan – tot of gelijk aan)

0 – 7.620.000
7.620.000 – 152.539.999

152.539.999 – 762.239.999
762.239.999 – 1.524.489.999

1.524.489.999 en hoger

€0
€1.524
€3.811
€7.622

€15.245

TOEGELATEN 
TOT EURONEXT 
LISSABON VOOR 

01/01/2006

Totale nominale bedrag
Kosten Cumulatieve Maximale 

KostenTranche (in €m)11

(Groter dan – tot of gelijk aan)

0 – 50
50 en hoger

0,002%
0,001%

€1.000 (minimaal €250)
€2.500

Aandelenwarrants €2.500 per noteringslijn13

Equity Loans €2.500 per noteringslijn

Inschrijvingsrechten Kosteloos

SCHULDBEWIJZEN DIE ZIJN 
GEKOPPELD AAN EFFECTEN MET 

EEN AANDELENKARAKTER12
€2.500 per noteringslijn

BELGISCHE VASTGOEDCERTIFICATEN  
(TOEGELATEN VOOR 01/01/2016) €2.500 per noteringslijn

ANDERE EFFECTEN



CORPORATE 
ACTION 

KOSTEN
Een Issuer is een vergoeding verschuldigd voor de toelating tot 

handel van Effecten met een aandelenkarakter van dezelfde 
klasse welke reeds zijn toegelaten tot de handel op een 

Euronext Markt als onderdeel van een Vervolgtoelating (de 
Vervolgtoelatingskosten)

Een Corporate Action vergoeding (afhankelijk van de aard van de 
Corporate Action) kan verschuldigd zijn door de Issuer. 
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CORPORATE ACTION 
KOSTEN

VOORBEELD – EFFECTEN MET EEN AANDELENKARAKTER – VERVOLGTOELATING VAN EFFECTEN MET 
EEN AANDELENKARAKTER NA EEN CLAIMEMISSIE 
Totale waarde toe te laten Effecten met een aandelenkarakter (of Toegelaten Bedrag) = €260.000.000

ITEM BEREKENING KOSTEN
Eerste €10m €10m x 0,1% €10.000

Volgende €90m (€100m - €10m = €90m) x 0,04% €36.000

Volgende €150m (€250m - €100m = €150m) x 0,035% €52.500

Volgende €10m (€260m - €250m = €10m) x 0,03% €3.000

Totale Vervolgtoelatingskosten €101.500

VOORBEELD – EFFECTEN MET EEN AANDELENKARAKTER – VERVOLGTOELATING VAN EFFECTEN MET 
EEN AANDELENKARAKTER NA EEN UITOEFENING VAN OPTIES DOOR MIDDEL VAN EEN PROGRAMMA
Totale waarde toe te laten Effecten met een aandelenkarakter (of Toegelaten Bedrag = €100.000.000

ITEM BEREKENING KOSTEN
Eerste €10m €10m x 0,1% €10.000

Volgende €90m (€100m - €10m = €90m) x 0,04% €36.000

Totale Vervolgtoelatingskosten €500*

De Vervolgtoelatingskosten hangen af van het Toegelaten Bedrag, wat is gebaseerd op de openingsprijs bij toelating 
van Effecten met een aandelenkarakter  op de betreffende Euronext Markt of de laatst bekende slotkoers in geval 
van ontbreken van een openingsprijs. In het geval van meerdere toelatingen van Effecten met een aandelenkarakter 
of meerdere toelatingen van Effecten met een aandelenkarakter gerelateerd aan hetzelfde corporate event (bijv. 
Vervolgtoelating van Effecten met een aandelenkarakter na een Ruilaanbieding) op verschillende dagen, worden de 
Vervolgtoelatingskosten berekend op basis van iedere individuele toelating (bedragen worden niet gecumuleerd).14

*De Issuer die een vaste vergoeding van €500 te betalen voor de Vervolgtoelating tot handel van Effecten met een aandelenkarakter na een uitoefening van 
opties door middel van een programma (specifieke vervolgtoelatingskosten)

VERVOLGTOELATING

STANDAARD VERVOLGTOELATINGSKOSTEN – TABEL

ACCESS, GROWTH 
EN EURONEXT

Toegelaten Bedrag in (€m)
Kosten Cumulatieve maximale  kosten 

(minimaal €500)Tranche
(Groter dan – Tot of gelijk aan)

0 – 10 0,1% €10.000

10 – 100 0,04% €46.000

100 – 250 0,035% €98.500

250 – 500 0,03% €173.500

500 – 1,000 0,025% €298.500

1,000 – 2,000 0,015% €448.500

Meer dan 2.000 0,0075% €1.250.000

Maximale Kosten €1.250.000

SPECIFIEKE VERVOLGTOELATINGSKOSTEN – TABEL

 � Bonus Uitgifte Standaard Vervolgtoelatingskosten (max. €350.000 per 
evenement)

 � Uitoefenen aandelenopties door middel van een programma €500 per evenement

 � Conversie van genoteerde Effecten met een aandelenkarakter Kosteloos15

14 In het geval van een interne reorganisatie (absorptie van een dochteronderneming) die resulteert in de uitgifte van nieuwe aandelen en onmiddellijke 
intrekking van treasury aandelen, worden de Vervolgtoelatingskosten berekend op basis van het verschil tussen de twee voornoemde gebeurtenissen.
15 Als beide klassen Effecten met een aandelenkarakter worden toegelaten op een Euronext Markt.



 | 11

CORPORATE ACTION 
KOSTEN

16 Iedere Issuer is beëindigingkosten verschuldigd wanneer de notering van een klasse Effect met een aandelenkarakter beëindigd wordt (inclusief beëindiging van 
de notering als gevolg van een besluit van een toezichthouder). De beëindigingkosten zijn niet verschuldigd indien:  

(i) de beëindiging van de notering het gevolg is van een overname en de overnemende partij een Eerste Toelating aanvraagt tot de handel van haar Effecten met 
een aandelenkarakter op een Euronext Markt, of  
(ii) de Effecten met een aandelenkarakter waarvan de notering wordt beëindigd  worden geruild voor nieuwe Effecten met een aandelenkarakter van een Issuer 
die reeds een notering heeft op een Euronext Markt, of
(iii) de beëindiging het gevolg is van de opening van een gerechtelijke liquidatieprocedure, of 
(iv) de Effecten met een aandelenkarakter  genoteerd blijven op een Euronext markt.

ANDERE CORPORATE ACTIONS
Beëindiging van de notering van Effecten met een aandelenkarakter16

Access €5.000

Growth/Euronext €10.000

Materieel Corporate Event €10.000

Euronext Referentiemarkt Transfer €10.000

Reverse stock split €5.000

Coup d’Accordéon Kosteloos

Stock split Kosteloos

Naamswijziging Kosteloos

Wijziging ISIN code Kosteloos

Handelsonderbreking of hervatting van de handel Kosteloos

Verandering van compartiment of handelsgroep Kosteloos

Verandering Liquidity Provider of Listing Sponsor Kosteloos

Vermindering aantal Effecten met een aandelenkarakter Kosteloos

Beëindiging van de notering van Schuldbewijzen Kosteloos

Modificatie voorwaarden van Schuldbewijzen Kosteloos

Aankondiging dividenduitkering Kosteloos



OVERIGE 
KOSTEN
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OVERIGE KOSTEN

LISTING SPONSOR

CENTRALISATIE VAN OPENBARE AANBIEDINGEN

PARIJS MARKTEN

17 Wanneer de Centralisatie betrekking heeft op verschillende soorten Effecten en/of de implementatie van opties toelaat, dan zullen de toepasselijke 
centralisatiekosten gelden voor iedere aparte soort Effecten en/of optie.
18 Als de Centralisatie plaatsvindt over verschillende periodes waarbij de Centralisatie aan het einde van iedere periode wordt uitgeoefend, worden vergoedingen voor 
Centralisatie voor elke periode apart berekend.
19 Een vergoeding voor Centralisatie berekend op basis van de tabel “Centralisatie van openbare aanbiedingen” zal verschuldigd zijn door de betreffende Issuer 
of elke persoon die een openbare aanbieding doet van Effecten die zijn toegelaten of zullen worden toegelaten tot de handel op een Euronext Markt die wordt 
geëxploiteerd door Euronext Paris S.A., en waarvoor Euronext S.A. Centralisatiediensten zal verlenen. De berekening zal zijn gebaseerd op het aantal Effecten 
betrokken bij de openbare aanbieding en tevens gecentraliseerd door Euronext Paris S.A. vermenigvuldigd door:

i. De aankoopprijs van de desbetreffende Effecten; of
ii. De terugkoopprijs van de desbetreffende Effecten; of
iii. De ruilpariteit, vermenigvuldigd met de slotkoers van het te ruilen Effect op de dag voorafgaand aan de beoogde datum van het bod (of, in het geval dat het te 
ruilen Effect geen notering heeft ruil wordt aangeboden geen prijs beschikbaar is, de slotkoers van het beoogde Effect op de dag voorafgaand aan de aandelenruil.

Accreditatiekosten Listing Sponsor €10.000 bij accreditatie

Jaarlijkse Kosten Listing Sponsor Kosteloos

Verlenging van Listing Sponsor accreditatie Kosteloos

CENTRALISATIE VAN OPENBARE AANBIEDINGEN – DISTRIBUTIE VAN EFFECTEN

EFFECTEN MET EEN 
AANDELENKARAKTER 0,55% van het gecentraliseerde bedrag geplaatst bij particuliere beleggers (minimaal €10.000 )

SCHULDBEWIJZEN

Gecentraliseerd bedrag (in €m)
KostenTranche

(Groter dan– Tot of gelijk aan)

0 – 25 €10.000

25 – 50 €20.000

50 – 100 €40.000

100 en hoger €40.000 + 0,3% van het gecentraliseerde bedrag 
boven €100m

CENTRALISATIE VAN OPENBARE AANBIEDINGEN - OVERNAMEBIEDINGEN17 18

CUMULATIEVE 
MAXIMUMKOSTEN 

Gecentraliseerd bedrag (in €m)19

Kosten Cumulatieve MaximumkostenTranche
(Groter dan – Tot of gelijk aan)

0 – 75 0,040% (minimaal €10.000) €30.000 (minimaal €10.000)

75 – 150 0,020% €45.000

150 en hoger 0,0075% -

In het geval van een centralisatie met specifieke kenmerken kan er een ontwikkelingscommissie verschuldigd zijn door de 
Issuer. 
De  minimumkosten zijn bij centralisatie altijd verschuldigd, ongeacht het succes van de openbare aanbieding. 



 | 14

OVERIGE KOSTEN

BRUSSEL EN AMSTERDAM MARKTEN

CENTRALISATIE VAN OPENBARE AANBIEDINGEN - DISTRIBUTIE VAN EFFECTEN 

CENTRALISATIEKOSTEN TE BETALEN DOOR:

EFFECTEN MET EEN 
AANDELENKARAKTER

0,05% van het gecentraliseerde bedrag 
(minimaal €5)

financiële instelling(en) die namens de 
investeerder(s) de relevante Effecten 

aankoopt

0,05% van het totale gecentraliseerde bedrag 
(minimaal €10,000) de Issuer

SCHULDBEWIJZEN

0,03% van het gecentraliseerde bedrag 
(minimaal €5)

financiële instelling(en) die namens de 
investeerder(s) de relevante Effecten 

aankoopt

0,03% van het totale gecentraliseerde bedrag 
(minimaal €10.000) de Issuer

CENTRALISATIE OPENBARE AANBIEDINGEN - OVERNAMEBIEDINGEN

CENTRALISATIEKOSTEN TE BETALEN DOOR:

OPENBARE AANBIEDINGEN 
(OVERNAMES)

0,03% van het gecentraliseerde bedrag 
(minimaal €5)

financiële instelling(en) die namens de 
investeerder(s) de relevante Effecten 

aankoopt

0,03% van het totale gecentraliseerde bedrag 
(minimaal €10.000) de bieder

SPECIALE GEREGLEMENTEERDE MARKTSESSIE20

KOSTEN TE BETALEN DOOR:

SPECIALE GEREGLEMENTEERDE MARKTSESSIE – DISTRIBUTIE VAN 
EFFECTEN €12.000 de Issuer

SPECIALE GEREGLEMENTEERDE MARKTSESSIE – OVERNAMEBIEDINGEN Kosteloos

20 Een openbare sessie georganiseerd door een Issuer met de intentie om de resultaten van de door Euronext Lissabon uitgevoerde Centralisatie te openbaren 

LISSABON MARKTEN

CENTRALISATIE VAN OPENBARE AANBIEDINGEN - DISTRIBUTIE VAN EFFECTEN

EFFECTEN MET EEN 
AANDELENKARAKTER

0,55% van het gecentraliseerde bedrag geplaatst bij particuliere beleggers 
(minimaal €10.000 )

SCHULDBEWIJZEN

Gecentraliseerd bedrag (in €m)
KostenTranche

(Groter dan– Tot of gelijk aan)

0 – 25 €10.000

25 – 50 €20.000

50 – 100 €40.000

100 en hoger €40.000 + 0,3% van het gecentraliseerde 
bedrag boven €100m

 CENTRALISATIE VAN OPENBARE AANBIEDINGEN – OVERNAMEBIEDINGEN

Voor Centralisatiediensten (bij overnamebiedingen) verleend door Euronext Amsterdam N.V. of Euronext Brussels S.A./N.V., moet een 
kostenindicatie worden aangevraagd.
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AANVULLENDE 
AANDELEN

Bijkomende klasse van Effecten met een aandelenkarakter die niet fungibel is met bestaande gewone 
Aandelen met een aandelenkarakter die via een aparte noteringslijn op een Euronext Markt worden 
toegelaten (bijvoorbeeld een Issuer waarvan gewone aandelen en preferente aandelen zijn toegelaten 
op een Euronext Markt. In dit geval zullen de preferente aandelen als Aanvullende Aandelen worden 
beschouwd).

ADDITIONELE EURONEXT 
NOTERING

Een notering waarbij een Effect wordt toegelaten tot de handel op meer dan één Euronext Markt of waarbij 
een Effect dat al is toegelaten tot de handel op een Euronext Markt is toegelaten tot de handel op meer dan 
één Euronext Markt.

BONUS UITGIFTE Een Vervolgtoelating van Effecten met een aandelenkarakter die worden uitgegeven aan bestaande 
aandeelhouders, gratis en naar rato van het aantal Aandelen met een effectenkarakter in hun bezit.

CENTRALISATIE Het proces waarbij een Euronext Market Undertaking verantwoordelijk is voor het centraliseren van orders 
in verband met een openbare aanbieding (tegen een open of vaste prijs), een openbaar tender bod of een 
‘sales facility’ procedure, met betrekking tot Effecten die zijn toegelaten of waarvoor toelating is verzocht tot 
een Euronext Markt.

COUP D’ACCORDÉON Een coup d’accordéon zoals bekend in de Franse en Belgische jurisprudentie, is een 
kapitaalherstructureringstechniek die bestaat uit een latere annulering van Effecten die deel uitmaakt van 
of een voorwaarde is voor een transactie met betrekking tot een Toelating, dat wil zeggen, en dergelijke 
latere annulering van Effecten (als zijnde een onderdeel van of afhankelijk van een transactie met 
betrekking tot een Toelating) is voldoende bekendgemaakt aan beleggers.

EERSTE TOELATING Een eerste toelating van Effecten tot de handel op een Euronext Markt.

EFFECTEN Elk overdraagbaar instrument in een van de volgende categorieën:
i. Effecten met een aandelenkarakter;
ii. Schuldbewijzen;
iii. Aandelenwarrants (exclusief covered warrants zoals warrants uitgegeven door non-corporates 
zoals banken of financiële instellingen) of soortgelijke effecten die de houder recht geven om voornoemde 
effecten of een mandje daarvan te verwerven of een bedrag in contanten te ontvangen dat wordt bepaald 
aan de hand van een toekomstige koers of waarde van dat effect of mandje;
iv. Participatiebewijzen in instellingen voor collectieve beleggingen of participatiebewijzen in andere 
beleggingsvehikels; of
v. Andere effecten ten aanzien waarvan Euronext, met inachtneming van de desbetreffende 
National Regulations, kan besluiten dat zij in aanmerking komen voor verhandeling op een Euronext Markt.

Exchange Traded Funds (ETF’s) en closed-end fondsen zijn uitgesloten van het toepassingsbereik.

EFFECTEN MET EEN 
AANDELENKARAKTER

Elk overdraagbaar instrument in een van de volgende categorieën:
i. Aandelen en andere overdraagbare effecten gelijkwaardig aan Aandelen (exclusief, voor alle 
duidelijkheid, converteerbare obligaties die (nog) niet geconverteerd zijn naar Aandelen);
ii. Certificaten van Aandelen;
iii. Beleggingscertificaten;
iv. “Global depositary receipts”; of
v. “Global depositary securities”.

EURONEXT MARKT De Euronext Access Markten (“Access”), Euronext Growth Markten (“Growth”) en/of Euronext 
Gereglementeerde Markten (“Euronext”) gehouden door Euronext Amsterdam N.V., Euronext Brussels 
S.A./N.V., Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados, S.A., Euronext London Limited en Euronext 
Paris S.A.
Markten gehouden door Euronext Dublin zijn uitgezonderd.

EURONEXT MARKT 
TRANSFER

Een Issuer die zijn Effecten overdraagt van een Euronext Markt naar een andere Euronext Markt die wordt 
gehouden door dezelfde Euronext Marktonderneming (bijvoorbeeld een Issuer die zijn aandelen overdraagt 
van Euronext Access Parijs naar Euronext Growth Paris).

EURONEXT 
REFERENTIEMARKT 
TRANSFER

Een Issuer die de Referentiemarkt van zijn Effecten (de Euronext Markt waarop alle transacties in het 
Centrale Orderboek worden uitgevoerd) overdraagt naar een andere Euronext Markt die wordt gehouden 
door een andere Euronext Marktonderneming (bijv. een Issuer die zijn aandelen overdraagt van Euronext 
Amsterdam naar Euronext Brussel).

ISSUER Elke rechtspersoon wiens Effecten zijn of zullen worden toegelaten tot de handel op één of meerdere 
Euronext Markten.

KORTLOPENDE 
SCHULDBEWIJZEN

Schuldbewijzen met een looptijd gelijk aan of korter dan twaalf (12) maanden.

LISTING SPONSOR Een bedrijf of een andere juridische entiteit waaraan een accreditatie is verleend door Euronext om op te 
treden als listing sponsor.

DEFINITIES
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MATERIEEL CORPORATE 
EVENT

Elke buitengewone Corporate Action of een specifieke combinatie van (elkaar opvolgende) corporate actions 
voor Effecten die zijn toegelaten tot de handel op een Euronext Markt.

MARKTKAPITALISATIE Met betrekking tot een Effect met een aandelenkarakter op een bepaalde dag het bedrag gelijk aan de 
inschrijvingsprijs (Eerste Toelating door middel van een openbare aanbieding) of de referentieprijs (Eerste 
Toelating door middel van een Technische Notering) van dat bepaalde Effect met een aandelenkarakter 
vermenigvuldigd met het aantal van deze bepaalde Effecten met een aandelenkarakter dat zal worden 
toegelaten tot de  handel op een Euronext Markt.

MIDDELLANGE/
LANGLOPENDE 
SCHULDBEWIJZEN

Schuldbewijzen met een looptijd van meer dan twaalf (12) maanden.

REITS REITs of real estate investment trusts – Bedrijven die eigenaar zijn van onroerend goed / de financiering 
verzorgen van inkomsten-producerende onroerend goed in verschillende sectoren.

SCHULDBEWIJZEN Elk overdraagbaar instrument in een van de volgende categorieën:
i. Obligaties (inclusief, voor alle duidelijkheid, schuldbewijzen die gelinked zijn aan Effecten met 
een aandelenkarakter);
ii. Notes;
iii. Vastgoedcertificaten; of
iv. Elk ander instrument dat een schuld vertegenwoordigt.

TECHNISCHE NOTERING De transactie waarbij een Effect dat al ten minste twaalf (12) maanden is toegelaten tot de handel op een 
andere markt dan een Euronext Markt waarvoor Euronext ervan overtuigd is dat het aan gelijkwaardige 
standaarden van integriteit, veiligheid en transparantie voldoet, wordt toegelaten tot de handel op een of 
meer Euronext Markten zonder een openbare aanbieding of private plaatsing te doen.

TOEGELATEN BEDRAG Met betrekking tot een bepaald Effect met een aandelenkarakter op de dag van een Vervolgtoelating, het 
bedrag gelijk aan de openingsprijs van dat bepaalde Effect bij toelating vermenigvuldigd met het aantal van 
deze bepaalde Effecten toegelaten tot de  handel op een Euronext Markt.

TWEEDE 
NOTERINGSLIJN 
ZONDER RECHT OP 
DIVIDEND

Additionele klasse van Effecten met een aandelenkarakter die dezelfde kenmerken van de bestaande 
gewone Effecten met een aandelenkarakter hebben, maar geen recht hebben op het aankomende dividend 
dat op een Euronext Markt wordt toegelaten via een afzonderlijke noteringslijn, met dien verstande dat de 
Effecten met een aandelenkarakter volledig fungibel worden met de bestaande gewone Effecten met een 
aandelenkarakter bij betaling van het aanstaande dividend.

UITGEGEVEN BEDRAG Met betrekking tot een Schuldbewijs op de dag van de Eerste Toelating, het bedrag gelijk aan het uitgegeven 
nominale bedrag van de betreffende uitgifte van het Schuldbewijs.

VERVOLGTOELATING De toelating van additionele Effecten van dezelfde klasse als Effecten die reeds toegelaten zijn tot de 
notering die zijn uitgegeven door de Issuer.
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Disclaimer
Deze publicatie is louter informatief en vormt geen beleggingsadvies. Deze publicatie, wordt aangeboden zoals ze is zonder enige waarborg of garantie van welke 
aard dan ook. Hoewel de nodige aandacht werd besteed aan de opstelling van de inhoud, geeft Euronext geen garantie met betrekking tot de juistheid, geschiktheid 
of volledigheid van de informatie in deze publicatie. Euronext kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, voortvloeiend 
uit het gebruik van, het vertrouwen op of het handelen ten gevolge van de verstrekte informatie. De inhoud van deze publicatie of informatie waarnaar in deze 
publicatie wordt verwezen vormt in geen geval de basis voor enig contract. Het ontstaan van rechten en verplichtingen met betrekking tot financiële producten die 
worden verhandeld op beurzen die worden geëxploiteerd door dochterondernemingen van Euronext is volledig afhankelijk van de van toepassing zijnde regels van 
de marktexploitant. Alle eigendomsrechten en belangen in of met betrekking tot deze publicatie behoren toe aan Euronext. Deze publicatie of delen daarvan mogen 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Euronext niet worden verspreid of verveelvoudigd. Alle data vanaf 1 december 2019.
Euronext heeft geen enkele verplichting deze informatie te actualiseren. Euronext omvat Euronext N.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen. Informatie met 
betrekking tot merken en intellectuele eigendomsrechten van Euronext is beschikbaar op de volgende website: https://www.euronext.com/terms-use.
© 2019, Euronext N.V. – Alle rechten voorbehouden.

A
Aandelenwarrant  
Access 
Additionele Euronext Notering 
Ancillary Shares

 2, 8, 9, 11, 16 
4, 7, 10
4, 5, 11

4, 7 L
Listing Sponsor 11, 12, 15

J
Jaarlijkse Kosten 6, 7, 8

M
Marktkapitalisatie 4, 7, 15

N
Naamsverandering 11

R
Referentiemarkt
Reverse stock split 

12, 16
11

S
Schuldbewijzen

Stock split

2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 
12, 14, 15

11

T
Technische Notering
Trading schorsing / 
hervatting

4
11

V
Vervolgtoelating 5, 8

E
Effecten met 
aandelenkarakter
Euronext Markt Transfer
Eerste Toelating    

2,  4, 6, 7, 8, 9, 10, 
11,12, 14, 15

5, 6, 8, 15
2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 15

H
Handelsonderbreking 11

I
ISIN Code
Inschrijvingsrechten

11
5, 8

D
Dividend 11

B
Beëindigen notering   
Bonus Uitgifte                                                                   

11
10, 14 

G
Growth 2, 4, 6, 7, 11, 14

C
Centralisatie 11, 13, 14

INDEX



WWW.EURONEXT.COM


