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1. VERWIJZINGEN NAAR ALTERNEXT ONDER BELGISCH RECHT 
Ter herinnering, Euronext Growth is de commerciële naam van “Alternext”. Dientengevolge, blijven de 
Issuers wiens Effecten  zijn toegelaten tot de handel op de Euronext Growth Markt georganiseerd door 
Euronext Brussels in elk geval onderworpen  aan bestaande wettelijke bepalingen onder Belgisch recht die 
verwijzen naar Alternext, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, het Koninklijk Besluit van 21 augustus 
2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten en het Koninklijk Besluit van 
27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. 

Issuers wiens Effecten tegelaten zijn tot de handel op de Euronext Growth Market geëxploiteerd door 
Euronext Brussels zijn onderworpen aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 23 september 2018 
over de publicatie van een informatienota bij een aanbieding aan het publiek of een toelating tot de 
verhandeling op een MTF en houdende diverse financiële bepalingen. Tenzij anders bepaald is Appendix III 
daarom niet van toepassing op hen. 

2. CONSOLIDATIE VAN FINANCIËLE VERSLAGEN 
Een Issuer wiens Effecten met een Aandelenkarakter toegelaten zijn tot de handel op de Euronext Growth 
Market geëxploiteerd door Euronext Brussels en die één of meer dochterondernemingen heeft, dient een 
geconsolideerde jaarrekening op te stellen en te publiceren, tenzij er een vrijstelling is verleend door 
Euronext Brussels, gezien de aard en/of de omvang van de dochteronderneming of dochterondernemingen 
van de Issuer. 

3. INFORMATIE- EN TRANSPARANTIEVERPLICHTINGEN 
Issuers waarvan aandelen zijn toegelaten tot de handel op de Euronext Growth Markt die wordt 
georganiseerd door Euronext Brussels zijn onderworpen aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 
21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten dat voorziet in 
aanvullende regels toepasselijk op bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten (in de zin van de MiFID), 
inclusief, zonder beperking, bepalingen voor bepaalde informatiebehoefte, de transparantie van 
belangrijke deelnemingen en de repressie van marktmisbruik op de Euronext Growth Markt geëxploiteerd 
door Euronext Brussels. De eisen staan vermeld in de Circulaire van de Financial Services and Markets 
Authority (FSMA) met betrekking tot de verplichtingen van emittenten toegelaten tot handel op Euronext 
Growth. Deze circulaire is beschikbaar op de website van de FSMA (http://www.fsma.be). 

Dientengevolge zijn de secties 4.1.4 (Verspreiding) tot 4.4. (informatie aan houders van Effecten) niet 
toepasselijk op Issuers van wie de Effecten toegelaten zijn op Euronext Growth Market gehouden door 
Euronext Brussels. 

De informatie die gepubliceerd dient te worden overeenkomstig het Koninklijk besluit van 21 augustus 
2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten zal minstens vijf (5) jaar, 
volgend op de datum van publicatie, online op de website van de Issuer blijven en zal op dezelfde datum 
online gepubliceerd worden als via alle andere media. 

Issuers die een Onderhandse Plaatsing hebben uitgevoerd van Schuldbewijzen met een nominale waarde 
van minstens EUR 100.000 (of equivalent in andere valuta) en die en aanvraag gedaan hebben voor een 
eerste toelating tot de handel van de desbetreffende Schuldbewijzen die het voorwerp vormden van zulke 
Onderhandse Plaatsing op de Euronext Growth Markt geëxploiteerd door Euronext Brussels dienen hun 
jaarrekening openbaar te maken in overeenstemming met de National Regulations.  Indien de National 
Regulations geen openbaarmaking voorzien, dan zal de jaarrekening openbaar gemaakt worden voor het 
einde van het eerste semester van het volgende jaar. 
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4. [GERESERVEERD] 

5. NIET-NALEVEN VAN VERPLICHTINGEN DOOR EEN ISSUER 
Rule 7.3.1 (ii) van Deel I van de Rules is niet van toepassing op Issuers waarvan de Effecten zijn toegelaten 
tot de handel op de Euronext Growth Markt gehouden door Euronext Brussels. 
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