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INWERKINGTREDING VAN HET EURONEXT RULE BOOK   

INTRODUCTIE 

1. Het gewijzigde Euronext Rule Book treedt in werking op het moment van de migratie van Oslo Børs naar 
Optiq. Dat wil zeggen op maandag 30 november 2020 met betrekking tot Equities, Structured Products 
en ETFs en op maandag 7 december 2020 met betrekking tot Derivatives en Fixed Income.  

2. De huidige Notice vervangt Notice 1-01 zoals aangepast en uitgegeven op 22 november 2019. 

DETAILS 

3. Euronext publiceert hierbij kleine wijzigingen aan het Euronext Rule Book in het kader van de migratie 
van Oslo Børs. Als onderdeel van de integratie zullen de twee gereguleerde markten die momenteel 
worden beheerd door Oslo Børs, Oslo Børs en Oslo Access (de laatste zal worden hernoemd naar Euronext 
Expand Oslo) op 9 november 2020 naar het Optiq-platform migreren met betrekking tot aandelen en 
ETFS. 

4. Hoofdstuk 1 (Algemene bepalingen) is aangepast om de integratie voornamelijk in de definities (paragraaf 
1.1.) op te nemen. Ook is verduidelijkt dat Oslo Børs buiten het toepassingsgebied van het zogenaamde 
"referentiemarkt" -systeem valt. 

5. De hoofdstukken 2 (Euronext Membership), 4 (Rules voor de verhandeling van Effecten) en 8 
(Gedragsregels) zijn enigszins gewijzigd, voornamelijk om de voorwaarden voor Membership weer te 
geven met betrekking tot financiële instrumenten die niet aan clearing zijn onderworpen en om de 
reikwijdte van enkele concepten (beschikbare categorieën van transacties buiten het orderboek). Deze 
zijn tot dusverre willekeurig gebruikt voor aandelen en vastrentende productfamilies. 

6. Hoofdstuk 6 (Toelating tot de handel en doorlopende verplichtingen van Issuers) is licht gewijzigd met 
betrekking tot de toelatingseisen. De meeste wijzigingen zijn niet materieel en hebben tot doel de 
bestaande regels te verduidelijken of opnieuw te formuleren door de formulering te gebruiken die 
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momenteel wordt gebruikt in de regels van de Oslo-markten. Het algemene doel is om de inhoud en 
formulering van het Euronext Rule Book te verbeteren. 

7. Hoofdstuk 9 (Maatregelen in geval van overtreding van de rules) voorziet in een expliciete uitsluiting van 
activiteiten op de markten van Oslo Børs. Dit zal worden afgehandeld volgens een speciaal lokaal Oslo 
Børs Rule Book II. 

6. De geüpdatete documenten kunt u vinden op de regulations webpage op: 
https://www.euronext.com/en/regulation/euronext-regulated-markets. 

 

CONTACT 

Voor verdere informatie met betrekking tot deze Notice kunt u contact opnemen met 

regulation@euronext.com 

https://www.euronext.com/en/regulation/euronext-regulated-markets

