
       
 
 

 
     

 
 

NIEUWE SAMENSTELLING EN REGELWIJZIGING AEX-INDEX FAMILIE 
 
Amsterdam, 2 September 2010-NYSE Euronext maakt hierbij de resultaten bekend van de herziening van 
de AEX-index, de AMX-index en de AScX-index. De wijzigingen in de indices zijn van kracht na 
sluiting van de handel op de derde vrijdag van september (17 september 2010), aansluitend op de 
hieronder samengevatte regelwijzigingen voor de index. 
 
Resultaten herziening september: 
 
AEX-index 
Geen wijzigingen. 
 
AMX-index 
De volgende ondernemingen worden opgenomen (geen verwijderingen):  
Brunel International 
Unit 4 
 
AScX-index 
De volgende ondernemingen worden opgenomen in de index: 
Dockwise  
Spyker cars 
 
De volgende ondernemingen worden verwijderd uit de index:  
Brunel International 
Unit 4 
 
Wijziging regels voor de AEX-index familie  
 
Met de nieuwe regelgeving voor de AEX-index vindt per kwartaal (maart, juni, september, december) een 
herziening plaats. De jaarlijkse, volledige herweging van de indices zal in maart blijven plaatsvinden. De 
herzieningen in juni, september en december dienen er voor om nieuwe ondernemingen op te nemen in de 
indices indien deze tijdelijk uit minder dan 25 ondernemingen bestaat en om top 15 ondernemingen op te 
nemen die nog geen onderdeel van de index uitmaakten, zoals recent genoteerde ondernemingen (IPO’s). 
 
Daarnaast wordt het moment van herziening afgestemd op de expiratiedatum van derivaten contracten, 
wat betekent dat de herziening plaatsvindt op de derde vrijdag van de betreffende maand. 
 
In aanvulling op de wijzigingen in de herzieningscyclus zal ook de methode waarmee de AEX-familie 
wordt berekend veranderen. De mandjes methode, waarbij afgeronde aantallen aandelen van ieder fonds 
in ‘het mandje’ worden gedeeld door 100, maakt plaats voor de meer gebruikelijke divisor methode. De 
divisor methode neemt het totaal aantal uitstaande aandelen van de ondernemingen als uitgangspunt en 
kent in plaats van een vaste deler (van 100) een flexibele deler, de “divisor”. Met de nieuwe methode is 
de complexiteit van afrondingen verleden tijd. Ook biedt de nieuwe methode betere mogelijkheden om 
voor corporate actions als claimemissies en speciale dividenden nauwkeurig te volgen wat er gebeurt op 
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de onderliggende markt.   
 
De regelwijzigingen zijn onderdeel van een programma om de verschillen in methodologieën van NYSE 
Euronext’s Blue Chip indices in Europa te verkleinen en ze af te stemmen op de best practices van de 
industrie. De wijzigingen zorgen ervoor dat de indices begrijpelijker en gebruiksvriendelijker worden 
voor een grotere groep gebruikers. 
 
Voor alle informatie over de regelwijziging van de AEX-Index familie: 
http://www.euronext.com/fic/000/057/553/575538.pdf  
 
 

NYSE Euronext (NYX) is een vooraanstaande wereldwijde aanbieder van financiële markten en innovatieve handelstechnologieën. De NYSE 
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