
VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE TOELATING TOT DE 

NOTERING EN/OF DE VERHANDELING VAN SCHULDBEWIJZEN OP EEN 

EUROPESE MARKT GEËXPLOITEERD DOOR EURONEXT 

DEFINITIES 

Aanvraagformulier: het voorgeschreven aanvraagformulier dat krachtens de Regels moet worden 

ingevuld en ondertekend, door een Aanvrager, bij het aanvragen van een toelating tot de notering 

en/of de verhandeling van Schuldbewijzen op een Euronext Gereglementeerde Markt of op een MTF 

beheerd door Euronext en dat door verwijzing de relevante Voorwaarden en het Technical Term Sheet 

bevat; 

Euronext: de groep bedrijven die bestaat uit Euronext N.V., een naamloze vennootschap naar 

Nederlands recht, de Euronext Market Undertakings en/of een tot Euronext N.V. behorende 

rechtspersoon of entiteit, naargelang de context vereist. 

Euronext Access: een multilaterale handelsfaciliteit zoals in artikel 4(1)(15) van MIFID (hierna: MTF) 

die wordt beheerd door Euronext Brussel, Euronext Lissabon en Euronext Parijs onder de handelsnaam 

"Euronext Acces”. 

Euronext Growth of Euronext Growth Market: is Alternext een MTF die door Euronext wordt beheerd 

onder de handelsnaam "Euronext Growth". 

Euronext MTF Regels: 

1. Met betrekking tot de MTF’s aangeduid als “Euronext Growth”: 

▪ De regels uiteengezet in het Euronext Growth Markets Rule Book. 

2. Met betrekking tot de MTF’s aangeduid als “Euronext Access”: 

▪ De regels uiteengezet in het Euronext Access Rule Book zoals van toepassing in de betreffende 

jurisdictie. 

Euronext Gereglementeerde Markten: elke gereglementeerde markt die wordt beheerd door 
Euronext Amsterdam, Euronext Brussel, Euronext Lissabon, Euronext Parijs en/of Euronext Londen. 

Euronext Regels: 

1. Met betrekking tot de Gereglementeerde Markten gehouden door Euronext Amsterdam, Euronext 

Brussel, Euronext Lissabon en/of Euronext Parijs: 

▪ De Regels opgenomen in Book I van het Euronext Rule Book – Geharmoniseerde Regels, in het 

bijzonder hoofdstuk 6, "Toelating tot de notering en doorlopende verplichtingen voor Issuers"; 

en 

▪ De regels opgenomen in Book II van het Euronext Rule Book – markt specifieke regels voor 

Euronext Amsterdam, Euronext Brussel, Euronext Lissabon of Euronext Parijs. 

2. Met betrekking tot de Gereglementeerde Markten gehouden door Euronext Londen: 

▪ De regels opgenomen in Book I van het Euronext Rule Book – Geharmoniseerde Regels, met 

uitzondering van de hoofdstukken 5, 6, 7 en 9; en 



▪ De regels opgenomen in Book II van het Euronext Londen Rule Book, in het bijzonder Section 

3: “Admission to trading in continuing obligations of issuers”. 

MTF’s beheerd door Euronext: de MTFs die door Euronext Brussel, Euronext Lissabon en Euronext 

Parijs worden beheerd onder de handelsnamen “Euronext Growth” en “Euronext Access”. 

Regels: Euronext Regels en/of Euronext MTF Regels, voor zover van toepassing. 

Schuldbewijzen: elk overdraagbaar instrument dat een schuld vertegenwoordigt inclusief, maar niet 

gelimiteerd tot, obligaties (inclusief converteerbare obligaties die (nog) niet zijn geconverteerd naar 

Effecten met een Aandelenkarakter), notes en geldmarktinstrumenten.  

Technical Term Sheet: het document dat krachtens de Voorwaarden ingevuld en ondertekend dient 

te worden door een Aanvrager en dat de technische karakteristieken van de Schuldbewijzen bevat 

waarvoor toelating aangevraagd wordt. 

Uiteindelijk Gerechtigden: de natuurlijke perso(o)n(en) die de uiteindelijke eigenaar is (zijn) van of 

zeggenschap heeft (hebben) over de Issuer, of de natuurlijke perso(o)n(en) voor wiens rekening een 

transactie of activiteit wordt verricht. Een natuurlijk persoon met een direct of indirect 

aandeelhouders- of eigendomsbelang van meer dan 25% in de Issuer kwalificeert als een Uiteindelijke 

Gerechtigde. 

Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op een door een Issuer gedane 

aanvraag met betrekking tot de toelating tot de notering en/of de verhandeling van Schuldbewijzen 

op een Euronext Gereglementeerde Markt of een MTF beheerd door Euronext. 

De met een hoofdletter geschreven termen die worden gebruikt, maar niet zijn gedefinieerd in dit 

Aanvraagformulier, hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Regels. 

A – REIKWIJDTE VAN DE VOORWAARDEN 

Deze Voorwaarden hebben betrekking op en zijn van toepassing op elke aanvraag die gedaan wordt 

voor toelating van Schuldbewijzen tot de notering en/of de verhandeling op een Euronext 

Gereglementeerde Markt of een MTF beheerd door Euronext, welke aanvraag gedaan wordt door het 

indienen van het relevante Aanvraagformulier. 

Het Aanvraagformulier, samen met de relevante documentatie zoals vermeld in deel D, dient ingevuld 

te worden door Issuers die een eerste toelating tot de notering en/of de verhandeling van 

Schuldbewijzen op een Euronext Gereglementeerde Markt of een MTF beheerd door Euronext 

aanvragen. Om twijfel te voorkomen, de reikwijdte van het Aanvraagformulier met betrekking tot het 

Verenigd Koninkrijk is beperkt tot de toelating tot de handel op Euronext Londen, omdat de Bevoegde 

Autoriteit wat betreft de toelating tot de notering in het Verenigd Koninkrijk de UKLA is. 

Het Aanvraagformulier bevat verbintenissen, informatie en documentatie die verstrekt dient te 

worden door de Aanvrager aan de Relevant Euronext Market Undertaking(s) overeenkomstig de 

Regels.  

Voor zover Issuers om een toelating van Schuldbewijzen op een Euronext Gereglementeerde Markt 

verzoeken, zullen de Euronext Regels van toepassing zijn. Daarbij zal door de ondertekening van het 

Aanvraagformulier en de uiteindelijke toelating tot de relevante Euronext Gereglementeerde Markt, 

de Issuer geacht worden akkoord te zijn gegaan met de Regels voor zover zij betrekking hebben op de 

notering/verhandeling van de relevante Schuldbewijzen. Het voorgaande is mutatis mutandis van 



toepassing op elke aanvraag voor toelating tot de notering en/of de verhandeling van Schuldbewijzen 

op een MTF beheerd door Euronext, met uitzondering dat in zulks geval de relevante MTF beheerd 

door Euronext de aanvraag en de toelating behandelt.  

Het Aanvraagformulier doet geen afbreuk aan toepasselijke National Regulations, de bevoegdheid van 

de relevante Bevoegde Autoriteit en de toepasselijke Regels, voor zover van toepassing. In geval van 

conflict of tegenstrijdigheden tussen het Aanvraagformulier (met inbegrip van de Voorwaarden), de 

Regels en/of toepasselijke National Regulations, zullen de National Regulations voorrang hebben op 

het Aanvraagformulier en de Regels, en zullen de Regels voorrang hebben op het Aanvraagformulier. 

Niets in het Aanvraagformulier beperkt of verhindert de Relevant Euronext Market Undertaking(s) om 

overeenkomstig de Regels (i) aanvullende informatie en/of documentatie te verlangen van een 

Aanvrager of (ii) aanvullende toelatingsvoorwaarden te stellen. 

B - METHODE EN TIMING VOOR INDIENING VAN HET AANVRAAGFORMULIER 

Het Aanvraagformulier, met alle vereiste documentatie, dient elektronisch ingediend te worden bij de 

Relevant Euronext Market Undertaking(s): Euronext Amsterdam: 

backofficelistingsnleu@euronext.com), Euronext Brussel (listingbrusselsBE@euronext.com), Euronext 

Lissabon (listingPT@euronext.com), Euronext Parijs (corporateactionsfr@euronext.com) of Euronext 

Londen (corporateactionsfr@euronext.com). 

Daarnaast dient het originele Aanvraagformulier, ingevuld en rechtsgeldig ondertekend, per post 

toegestuurd te worden aan de Relevant Euronext Market Undertaking(s), hierbij dient gebruik 

gemaakt te worden van de volgende adresgegevens: 

▪ Euronext Amsterdam – Corporate Actions Department, Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam, 

Nederland.Euronext Brussel – Corporate Actions Department, Rue du Marquis 1, bte 1, 1000 

Brussels, België. 

▪ Euronext Lissabon – Corporate Actions Department, Av. da Liberdade, 196, 7º 1250-147 

Lisboa, Portugal. 

▪ Euronext Parijs – Corporate Actions Department, 14, Place des Reflets, 92054 Parijs La Défense 

Cedex, France. 

▪  Euronext Londen – Corporate Actions Department, 14, Place des Reflets, 92054 Parijs La 

Défense Cedex, France. 

Het ingevulde en ondertekende Aanvraagformulier, dient samen met de vereiste documentatie 

ingediend te worden vóór de volgende cut-off tijd en datum: 

 

Indiening van documenten Cut-off tijd en datum 

Eerste notering: Uiterlijk 7 (zeven) werkdagen voor de beoogde 
noteringsdatum. 

Reeds op een Euronext markt 
toegelaten Issuer: 

Uiterlijk 11:00 AM CET op de werkdag 
voorafgaand aan de beoogde noteringsdatum. 
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De Issuer is als enige verantwoordelijk voor het correct en tijdig indienen van alle 

aanvraagdocumenten. 

De Relevant Euronext Market Undertaking (inclusief zijn gelieerde partijen, bestuurders of 

werknemers) zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor een onvolledige, onjuiste, foutieve en/of 

vervalste aanvraag, noch voor het correct en tijdig verwerken van een aanvraag binnen de door de 

Aanvrager aangevraagde indicatieve termijn, voor zover die aanvraag (of enig deel ervan) niet tijdig 

ingediend werd door de Aanvrager. 

C – VERPLICHTINGEN VAN DE ISSUER 

Door ondertekening van het Aanvraagformulier en door toelating van de betreffende Schuldbewijzen 

tot een Euronext Gereglementeerde Markt of een MTF beheerd door Euronext verklaart, bevestigt en 

garandeert de Issuer jegens de Relevant Euronext Market Undertaking, onverminderd de Regels, het 

volgende: 

1. De Issuer verklaart dat hij alle noodzakelijke stappen heeft genomen om te voldoen aan de 

National Regulations, en in het bijzonder, indien van toepassing, aan alle verplichtingen die 

betrekking hebben op prospectussen, en dat hij zich zal houden aan alle initiële, periodieke en 

doorlopende verplichtingen die voortvloeien uit dergelijke regelgeving. 

De Issuer verklaart en garandeert te voldoen aan elke toepasselijke verplichting, inclusief die 

verplichtingen die kunnen voortvloeien uit de implementatie van Europese Richtlijn 2004/109/EC 

in nationale wetgeving met betrekking tot Transparantie en Europese Verordening nr. 596/2014 

met betrekking tot Marktmisbruik, zolang de Schuldbewijzen waarvoor toelating wordt verzocht 

genoteerd zijn op de relevante Euronext Gereglementeerde Markt /MTF beheerd door Euronext. 

2. Indien de aanvraag voor toelating tot de notering en/of de verhandeling van Schuldbewijzen niet 

is onderworpen aan de verplichting om een prospectus op grond van artikel 1 van de Europese 

Richtlijn 2003/71/EG (zoals gewijzigd) (de "Richtlijn") te publiceren, verstrekt de Issuer in het 

Aanvraagformulier de juridische rechtvaardiging voor dit niet-publiceren, en bevestigt hij hierdoor 

dat hij de aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele schade die een partij lijdt als gevolg van een 

verkeerde interpretatie van zijn kant van de toepasselijkheid of anderszins van de Richtlijn of elke 

andere regelgeving met betrekking tot het opstellen van en de inhoud van prospectussen.  

3. De Issuer bevestigt dat: 

▪ hij en zijn Uiteindelijk Gerechtigden voldoen aan en zullen blijven voldoen aan Europese 

Richtlijn 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de 

voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of 

terrorismefinanciering (vierde Witwasrichtlijn), alsmede alle aanverwante regelgeving of 

nationale wetgeving; en 

▪ hij noch zijn Uiteindelijk Gerechtigden op de EU-Sanctielijst of de sanctielijst opgesteld door het 

Office of Foreign Assets Control (OFAC) staan. 

4. De Issuer bevestigt dat hij zich volledig vertrouwd heeft gemaakt met de Regels die van toepassing 

zijn op de Euronext Gereglementeerde Markt en/of MTF beheerd door Euronext, die te raadplegen 

zijn via www.euronext.com, en dat hij zich te allen tijden zal houden aan de Regels en eventuele 

wijzigingen daarvan. In het bijzonder met betrekking tot een aanvraag voor toelating tot de 

notering en/of de verhandeling op een Euronext Gereglementeerde Markt, zal hij handelen in 

overeenstemming met: 



▪ Alle maatregelen die kunnen worden getroffen op grond van Rule 6.9 “Noteringsmaatregelen” 

en alle verplichtingen die zijn neergelegd in Rule 6.10 “Doorlopende verplichtingen” van Book 

I van de Regels voor zover de aanvraag voor toelating tot de notering en/of de verhandeling 

betrekking heeft op Euronext Amsterdam, Euronext Brussel, Euronext Lissabon of Euronext 

Parijs. 

▪ Alle maatregelen die kunnen worden getroffen op grond van Rule 3.9 “Measures for fair and 

orderly market” en alle verplichtingen die zijn neergelegd in Rule 3.10 “Continuing obligations” 

van het Euronext London Rule Book II voor zover de aanvraag voor toelating tot de notering 

en/of de verhandeling betrekking heeft op Euronext Londen. 

5. De Issuer zal alle vereiste stappen nemen voorafgaand aan de eerste toelating tot de noteringen/of 

de verhandeling van zijn Schuldbewijzen op de relevante Euronext Gereglementeerde Markt/MTF 

beheerd door Euronext en met name – voor zover van toepassing – het zorgen voor adequate 

procedures voor de clearing en settlement van transacties met betrekking tot zijn Schuldbewijzen. 

6. De Issuer bevestigt dat de aanvraag voor eerste toelating tot de notering en/of de verhandeling 

betrekking heeft op alle Schuldbewijzen van dezelfde klasse. 

7. Zolang Schuldbewijzen waarop de aanvraag van toepassing is, zijn toegelaten tot de notering en/of 

de verhandeling op de relevante Euronext Gereglementeerde Markt/MTF beheerd door Euronext, 

zal de Issuer wanneer in de toekomst Schuldbewijzen van dezelfde klasse worden uitgegeven 

verzoeken ook deze Schuldbewijzen toe te laten tot de notering en/of de verhandeling op de 

relevante Euronext Gereguleerde Markt/MTF beheerd door Euronext.. 

8. De Issuer zal de Relevant Euronext Market Undertaking(s) overeenkomstig de Regels informeren 

over alle corporate actions met betrekking tot de Schuldbewijzen, dat wil zeggen ten minste twee 

(2) handelsdagen voordat zulke acties zullen plaatsvinden of bekend gemaakt zullen worden, 

teneinde de Relevant Euronext Market Undertaking(s) in de gelegenheid te stellen op tijd de 

benodigde maatregelen te treffen.  

9. Na ontvangst van facturen, die overeenkomstig de Regels, door de Relevant Euronext Market 

Undertaking zijn verstuurd, zal de Issuer alle kosten, belastingen en commissies betalen 

overeenkomstig de procedures en voorwaarden zoals aangegeven op deze facturen. 

10. De Issuer bevestigt en aanvaardt dat de delisting/annulering van toelating tot de notering en/of 

de verhandeling van zijn Schuldbewijzen, om welke reden dan ook, ertoe leidt dat alle bedragen 

die de Relevant Euronext Market Undertaking toekomen onmiddellijk opeisbaar zijn. 

11. De Issuer aanvaardt dat zijn commerciële verwijzingen, zowel merknamen als anderszins, kunnen 

worden aangehaald en gebruikt door de Relevant Euronext Market Undertaking(s) of een andere 

vennootschap behorend tot de Euronext groep, om de relevante Euronext Gereglementeerde 

en/of MTF beheerd door Euronext te promoten. Deze commerciële referenties kunnen gegevens 

omtrent transactievolumes met betrekking tot de ’Schuldbewijzen van de Issuer bevatten. 

12. De Issuer bevestigt dat de personen werkzaam voor de Issuer en van wie de persoonsgegevens 

zijn opgenomen in het Aanvraagformulier bewust aanvaarden dat deze gegevens worden 

ingediend bij de Relevant Euronext Market Undertaking(s) en dat zij, teneinde hen te informeren 

over de verwerking van hun persoonsgegevens, expliciet doorverwezen werden naar de 

privacyverklaring op de website van Euronext, raadpleegbaar op: 

https://www.euronext.com/en/privacy-policy; de Issuer verklaart en garandeert dat deze data te 

allen tijde verzameld, verwerkt en aan de Relevant Euronext Market Undertaking verstrekt werden 

https://www.euronext.com/en/privacy-policy


in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, met inbegrip van, doch 

niet beperkt tot, deze met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in verband met 

de verwerking van persoonsgegevens.  

13. De Issuer zal de Relevant Euronext Market Undertaking, via het Technical Term Sheet, dat deel 

uitmaakt van het Aanvraagformulier, op de hoogte brengen van ofwel de indiening van een 

gelijkwaardige aanvraag tot toelating tot de notering/of de verhandeling van de desbetreffende 

Schuldbewijzen of van zijn plannen om dit in de nabije toekomst te doen bij een andere dan door 

een Relevant Euronext Market Undertaking gehouden gereglementeerde markt of MTF of enig 

ander type van georganiseerde markten die niet door een Relevant Euronext Market Undertaking 

wordt gehouden. 

14. De Issuer verbindt zich er toe het Aanvraagformulier samen met de vereiste documentatie, tijdig 

en correct bij de Relevant Euronext Market Undertaking(s) in te dienen. Voorts verbindt de Issuer 

zich er toe om de Relevant Euronext Market Undertaking tijdig op de hoogte te stellen van 

eventuele wijzigingen in de informatie opgenomen in deze aanvraag, waaronder enig nieuw feit 

dat door zijn impact op de financiële situatie of ondernemingsactiviteiten van de Issuer, de prijs 

van de Schuldbewijzen of de voorwaarden van de uitgifte aanmerkelijk kan beïnvloeden. 

15. De Issuer zal aangeven welke documenten niet tijdig voor de cut-off tijd en datum bij het 

Aanvraagformulier gevoegd zijn, maar die niettemin ingediend dienen te worden om tot toelating 

tot de noteringen/of de verhandeling van de Schuldbewijzen over te kunnen gaan. Tenzij anders 

goedgekeurd door de Relevant Euronext Market Undertaking, zal de Issuer zulke ontbrekende 

documenten zo snel mogelijk en uiterlijk op de voor de toelating tot de notering en/of de 

verhandeling geplande datum aan de Relevant Euronext Market Undertaking(s) toesturen. 

16. De Issuer bevestigt dat alle informatie die is verstrekt in verband met de aanvraag voor toelating 

tot de notering en/of de verhandeling in alle opzichten juist, volledig en niet misleidend is. 

D - TE VERSTREKKEN DOCUMENTATIE AAN DE RELEVANT EURONEXT MARKET UNDERTAKING(S) 

In overeenstemming met de Regels, zal de Issuer de Relevant Euronext Market Undertaking(s) alle 

documenten verstrekken die moeten worden ingediend voor de toelating tot de notering en/of de 

verhandeling van de Schuldbewijzen waarop deze aanvraag van toepassing is. De met het 

Aanvraagformulier in te dienen documenten zijn hieronder aangegeven. Alle in te dienen 

documentatie dient te zijn opgesteld in de Engelse taal of in een taal die is goedgekeurd door de 

Relevant Euronext Market Undertaking en, indien noodzakelijk, vertaald door een gecertificeerde 

vertaler. 

Om misverstanden te voorkomen, elke verplichting van de Issuer om documentatie aan te leveren aan 

de Relevant Euronext Market Undertaking is slechts bedoeld om de Relevant Euronext Market 

Undertaking in staat te stellen haar activiteiten te verrichten en te voldoen aan haar 

verantwoordelijkheid als beheerder van de betreffende Euronext Gereglementeerde Markt en/of MTF 

beheerd door Euronext. De Relevant Euronext Market Undertaking zal bij het beoordelen van de 

documentatie slechts de technische informatie controleren die de Relevant Euronext Market 

Undertaking in staat stelt om de markt te beheren, onverminderd haar verplichtingen overeenkomstig 

de National Regulations (zoals opgenomen in met name Rule 6107 van Book I van de Euronext Regels 

of Rule 3.1.5 van het Euronext Londen Rule Book II). De Issuer is niet vrijgesteld van het aanleveren 

van dezelfde documentatie aan de Bevoegde Autoriteit.  

 



I. ALGEMENE DOCUMENTATIE VOOR DE AANVRAAG TOT TOELATING TOT 

DE EURONEXT GEREGLEMENTEERDE MARKT EN/OF MTF BEHEERDDOOR 

EURONEXT 

1 In geval van een openbare aanbieding en/of een toelating op een 

Euronext Gereglementeerde Markt: het prospectus (goedgekeurd 

door de relevante Bevoegde Autoriteit)(waaronder – voor zover 

van toepassing – bewijs van paspoorten), of ander vervangend 

document rechtsgeldig ondertekend door de Issuer.  

Indien er geen prospectus zal worden gepubliceerd, voorziet de 

Issuer de Relevant Euronext Market Undertaking(s) van de 

juridische rechtvaardiging van dergelijke niet-publicatie en, indien 

van toepassing, het document gepubliceerd overeenkomstig de 

betrokken bepaling van de Richtlijn. 

In geval van een Private Placement of een Directe Toelating/ 

Technische Notering op Euronext Growth Markets en/of Euronext 

Access Markets: het Informatie Document dat rechtsgeldig door de 

Issuer is ondertekend en, indien van toepassing, de Technische 

Notitie. 

Indien het prospectus of Informatie Document zich nog in het 

schrijfproces bevindt, dient de Issuer de Relevant Euronext Market 

Undertaking(s) te voorzien van een exemplaar van alle 

conceptversies van het prospectus of Informatie Document (indien 

van toepassing, in overeenstemming met de van toepassing zijnde 

instructies van de relevante Bevoegde Autoriteit) zo snel mogelijk 

en uiterlijk op het moment dat het document voor goedkeuring aan 

de Bevoegde Autoriteit wordt gestuurd. 

2 De Technical Term Sheet. 

3 Een gewaarmerkt afschrift van de geldende statuten van de Issuer.  

4 Een kopie van notulen en de daarbij behorende bijlagen van het 

betreffende orgaan of organen van de Issuer die besluiten bevatten 

die de uitgifte van de Schuldbewijzen die onder de aanvraag vallen, 

goedkeuren of toestaan. 

 

5 Wanneer de Schuldbewijzen worden uitgegeven door een fonds dat 

- voor alle zaken – vertegenwoordigd wordt door de beheerder van 

het fonds, en die beheerder heeft nog niet eerder onder zijn eigen 

naam een aanvraag tot toelating tot de notering ingediend of indien 

zo’n document is veranderd sinds de laatste aanvraag: de 

oprichtingsdocumenten van de beheerder (oprichtingsakte en 

statuten). 



6 De getekende definitieve voorwaarden (indien deze niet zijn 

opgenomen in het prospectus of ander vervangend document). 

7 In geval van een openbare aanbieding op Euronext Growth Markets 

en/of Euronext Access Markets: een verklaring van de Listing 

Sponsor of, indien van toepassing, een andere toegelaten 

intermediair, die betrekking heeft op de eerste toelating tot de 

verhandeling van de Schuldbewijzen op basis van de MTF Regels. 

8 Bij een openbare aanbieding op een Euronext Gereglementeerde 

Markt en/of op een Euronext Growth Market door een Issuer die 

als een SME gekwalificeerd moet worden: een rating (met 

betrekking tot de Issuer of de relevante Effecten die wordt 

aangeboden) van een ratingbureau, tenzij het al is opgenomen in 

het prospectus. 

 

II. AANVULLENDE DOCUMENTATIE WELKE AAN EURONEXT LISSABON 

GELEVERD DIENT TE WORDEN 

1 Gecertificeerde kopie van de bijgewerkte commerciële registratie 

in het relevante handelsregister ("Conservatória do Registo 

Comercial") of de relevante Permanent Certificate Access Code 

(artikel 227, nr. 3, alinea aen nr. 6 van het Portuguese Securities 

Code)  

2 De identificatie van de Market Relations Representative (artikel 

233, nr. 4 van de Portugese Securities Code en artikel 24 CMVM 

Verordening 3/2006). 

3 Indien de uitgifte van de schuldbewijzen is geïntegreerd in een 

effectenstelsel dat wordt beheerd door een in het buitenland 

gelegen of in het buitenland gevestigde entiteit, een kopie van de 

overeenkomst met betrekking tot een "Financieel Intermediair 

Liaision", getekend overeenkomstig artikel 25 van CMVM 

Verordening 3/2006. 

4 De identificatie van de paying agent die de betaling van de 

aandelenrechten inherent aan de toe te laten Schuldbewijzen en 

andere verschuldigde bedragen garandeert. (artikel 227 nr. 4 van 

het Portuguese Securities Code en artikel 24 CMVM Verordening 

3/2006)  

5 Voor zover van toepassing, kopieën van de jaarrekening of pro 

forma financiële overzichten van de laatste twee (2) boekjaren, 

tenzij zij al in het prospectus zijn opgenomen 



III.AANVULLENDE DOCUMENTATIE WELKE AAN EURONEXT LONDEN 

GELEVERD DIENT TE WORDEN  

1 Een kopie van de Regulated Information Service mededeling 

aangaande de toelating. 

2 Bewijsstukken dat de administratie van corporate events en de 

uitkering van dividenden wordt gewaarborgd.  

 

Elke andere relevante begeleidende documentatie zal op elektronische wijze of per post bij de 

betreffende Corporate Actions afdeling ingediend worden. 

Het Aanvraagformulier en de relevante rechten en plichten van de Aanvrager en de Relevant Euronext 

Market Undertaking, zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens: 

1. met betrekking tot Euronext Amsterdam, Nederlands recht en onverminderd enige overeenkomst 

om te arbitreren, het exclusief bevoegde gezag van de Nederlandse rechter; 

2. met betrekking tot Euronext Brussel, Belgisch recht en onverminderd enige overeenkomst om te 

arbitreren, het exclusief bevoegde gezag van de Belgische rechter;  

3. met betrekking tot Euronext Lissabon, Portugees recht en onverminderd enige overeenkomst om 

te arbitreren, het exclusief bevoegde gezag van de Portugese rechter; 

4. met betrekking tot Euronext Parijs, Frans recht en onverminderd enige overeenkomst om te 

arbitreren, het exclusief bevoegde gezag van de Franse rechter; 

5. met betrekking tot Euronext Londen, het recht van Engeland en Wales onverminderd enige 

overeenkomst om te arbitreren, het exclusief bevoegde gezag van de Engelse rechter. 

 


