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VERHANDELINGS- EN COMMUNICATIEREGLEMENT 

INLEIDING 

De volgende regels (hierna het “Verhandelings- en Communicatiereglement”) werd aangenomen door de Raad van 

Bestuur van 28 september 2016 en kan van tijd tot tijd worden aangepast. Deze regels laten de verplichtingen 

opgelegd door toepasselijke EU en nationale wetgeving met betrekking tot handel met voorwetenschap, 

wederrechtelijke openbaarmaking van voorwetenschap en marktmanipulatie onverlet. Ze vervangen geenszins deze 

EU of nationale wetgeving, dewelke al hun bestuurders, leidinggevenden en ander personeel van IMMOBEL en haar 

verbonden ondernemingen verplicht moeten naleven.  

De regels hebben tot doel te verzekeren dat u informatie die u heeft over IMMOBEL en die niet beschikbaar is voor 

andere investeerders, niet misbruikt. U dient in het bijzonder op te letten indien u aandelen, aandelenopties of andere 

toekenningen ontvangt in het kader van één van onze op aandelen gebaseerde of andere aanmoedigingsplannen, 

indien u aandelen of obligaties van IMMOBEL koopt of verkoopt of indien u aandelen of obligaties van IMMOBEL 

gebruikt als zekerheid voor een lening. Het is aangewezen dit reglement opnieuw te lezen voor u iets van de 

bovenstaande zaken doet.  

Personen met Leidinggevende Verantwoordelijkheden worden gevraagd schriftelijk te bevestigen dat ze dit 

Verhandelings- en Communicatiereglement hebben ontvangen, gelezen en begrepen en dat ze zich ertoe verbinden 

om de hierin opgenomen regels na te leven door het formulier in Bijlage 1 in te vullen en per e-mail te bezorgen aan 

de Compliance Officer (compliance@immobelgroup.com).  

Personen met Leidinggevende Verantwoordelijkheden worden eveneens gevraagd om een lijst van alle Nauw met 

hen Verbonden Personen te bezorgen aan de Compliance Officer door het formulier in Bijlage 2 in te vullen en per 

e-mail te verzenden aan de Compliance Officer (compliance@immobelgroup.com). Bovendien dienen Personen met 

Leidinggevende Verantwoordelijkheden de Compliance Officer op dezelfde wijze op de hoogte te houden van alle 

noodzakelijke aanvullingen op deze lijst.  

Personen met Leidinggevende Verantwoordelijkheden stellen de Nauw met hen Verbonden Personen schriftelijk in 

kennis van hun verplichtingen uit hoofde van  het Verhandelings- en Communicatiereglement door hen Bijlage 3 en 

een kopie van dit Verhandelings- en Communicatiereglement te bezorgen, een afschrift van zulke kennisgeving te 

bewaren en eveneens per e-mail een kopie hiervan te bezorgen aan de Compliance Officer 

(compliance@immobelgroup.com). 

De verwerking van de gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met alle toepasselijke algemene regels en 

voorschriften inzake gegevensbescherming en privacy, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Verordening 

Gegevensbescherming 2016/679 (en de eventuele nationale implementaties daarvan). 
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1. DEFINITIIES 

Voor de doeleinden van dit Verhandelings- en Communicatiereglement zullen de hierna volgende termen de 

volgende betekenis hebben: 

“Compliance Officer” De persoon als dusdanig benoemd door de Raad van Bestuur. 

“Financiële instrumenten” Financiële instrumenten zoals deze term is gedefinieerd in Artikel 

3(1)(1) van de Verordening, inclusief, maar niet beperkt tot: 

 (i) overdraagbare effecten, zoals: 

 ▪ aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen effecten, en 

aandelencertificaten met betrekking tot zulke aandelen; 

▪ obligaties of andere schuldinstrumenten, alsmede certificaten 

betreffende dergelijke effecten; 

▪ alle andere effecten die het recht verlenen die overdraagbare 

effecten te verwerven of te verkopen of die aanleiding geven 

tot een afwikkeling in contanten waarbij het bedrag wordt 

bepaald op grond van de prijs van de overdraagbare effecten; 

en 

 (ii) opties en andere derivatencontracten of afgeleide 

instrumenten, die: 

▪ worden verhandeld op een gereglementeerde markt of 

waarvoor een verzoek tot toelating tot de verhandeling op een 

gereglementeerde markt is ingediend; 

▪ worden verhandeld op een MTF, zijn toegelaten tot een MTF 

of waarvoor een verzoek tot toelating tot de verhandeling op 

een MTF is ingediend; 

▪ niet vallen onder punt (i) of (ii), waarvan de prijs of waarde 

afhankelijk is van of een effect heeft op de prijs of waarde van 

een Financieel Instrument waarnaar verwezen onder deze 

punten, inclusief, maar niet beperkt tot, credit default swaps en 

contracts for difference. 

“FSMA” De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten 

“Gesloten periode” Heeft de betekenis zoals gedefinieerd in sectie 2.2.1. 

“Handel met 

Voorwetenschap” 

Heeft de betekenis zoals gedefinieerd in sectie 2.1.1. 

“MTF” Een multilaterale handelsfaciliteit zoals gedefinieerd in de 

Verordening, zoals, bijvoorbeeld, Alternext in België. 
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“Nauw Verbonden  

Personen” 

In verband met een Persoon met Leidinggevende 

Verantwoordelijkheden: 

(i) een echtgenoot of echtgenote, of een partner van deze 

persoon die overeenkomstig het nationale recht als 

gelijkwaardig met een echtgenoot of echtgenote wordt 

aangemerkt; 

(ii) een overeenkomstig het nationale recht ten laste komende 

kind; 

(iii) een ander familielid die op de datum van de transactie in 

kwestie gedurende ten minste een jaar tot hetzelfde 

huishouden als de relevante persoon heeft behoord; of 

(iv) een rechtspersoon, trust of personenvennootschap waarvan 

de leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij een 

persoon als bedoeld onder (i), (ii) en (iii), die rechtstreeks of 

onrechtstreeks onder de zeggenschap staat van een 

dergelijke persoon, die is opgericht ten gunste van een 

dergelijke persoon, of waarvan de economische belangen in 

wezen gelijkwaardig zijn aan die van een dergelijke persoon. 

“Persoon met  

Leidinggevende 

Verantwoordelijkheden” 

Een persoon binnen IMMOBEL die:  

(i) een lid is van de Raad van Bestuur of van het Uitvoerend 

Comité van IMMOBEL; of  

(ii) een senior executive die geen deel uitmaakt van de onder (i) 

bedoelde organen en die regelmatig toegang heeft tot 

Voorwetenschap, en tevens bevoegd is om 

managementbeslissingen te nemen die gevolgen hebben 

voor de toekomstige ontwikkelingen en bedrijfsvooruitzichten 

van IMMOBEL. 

U wordt geïnformeerd indien u een Persoon met Leidinggevende 

Verantwoordelijkheden bent. In geval van onzekerheid, gelieve 

contact op te nemen met de Compliance Officer. 

“Raad van Bestuur” De raad van bestuur van IMMOBEL. 

“Verboden Periode” Heeft de betekenis zoals gedefinieerd in sectie 2.2.1. 

“Verordening” Verordening (EU) Nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de 

Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (marktmisbruik 

verordening), die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd of vervangen. 

“Voorwetenschap” Heeft de betekenis zoals gedefinieerd in sectie 2.1.2. 
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2. TOELATING/VERBOD OM TE HANDELEN EN VOORWETENSCHAP OPENBAAR TE MAKEN  

2.1. Algemene verboden 

2.1.1. Handel met Voorwetenschap 

Het is verboden om: 

(i) te handelen of trachten te handelen met Voorwetenschap; of 

(ii) iemand anders aan te raden om te handelen met Voorwetenschap of iemand anders ertoe aan te zetten om 

te handelen met Voorwetenschap. 

 

“Handel met Voorwetenschap” doet zich voor wanneer een persoon over Voorwetenschap beschikt en die 

Voorwetenschap gebruikt bij het verwerven of het vervreemden, voor zijn eigen rekening of voor de rekening van 

een derde partij, direct of indirect, van Financiële Instrumenten op dewelke deze Voorwetenschap betrekking heeft. 

Het gebruik van Voorwetenschap bij het annuleren of het wijzigen van een order met betrekking tot een Financieel 

Instrument waarop deze Voorwetenschap betrekking heeft en waarbij het order geplaatst was vooraleer de betrokken 

persoon over de Voorwetenschap beschikte, zal ook beschouwd worden als Voorwetenschap. 

2.1.2. Openbaarmaking van Voorwetenschap 

Het is verboden om Voorwetenschap openbaar te maken aan andere personen, uitgezonderd wanneer de 

openbaarmaking gedaan wordt uit hoofde van de normale uitoefening van werk, beroep of functie. Indien een persoon 

enige Voorwetenschap openbaar maakt aan een andere persoon uit hoofde van de normale uitoefening van werk, 

beroep of functie, moet hij/zij verzekeren dat de persoon die de informatie ontvangt een geheimhoudingsplicht heeft, 

ongeacht of die plicht gebaseerd is op de wet- of regelgeving, op statutaire bepalingen of op een overeenkomst. 

“Voorwetenschap” is niet openbaar gemaakte informatie die concreet is en die rechtstreeks of onrechtstreeks 

betrekking heeft op IMMOBEL of op één of meerdere Financiële Instrumenten van IMMOBEL of andere, daaraan 

gekoppelde Financiële Instrumenten en die, indien ze openbaar gemaakt zou worden, een significante invloed zou 

kunnen hebben op de koers van deze Financiële Instrumenten of daarvan afgeleide Financiële Instrumenten. 

Voor de toepassing van deze definitie: 

(i) wordt informatie geacht concreet te zijn indien zij betrekking heeft op een situatie die bestaat of waarvan 

redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij zal ontstaan, dan wel op een gebeurtenis die heeft 

plaatsgevonden of waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij zal plaatsvinden, en indien 

de informatie specifiek genoeg is om er een conclusie uit te trekken omtrent de mogelijke invloed van 

bovenbedoelde situatie of gebeurtenis op de koers van de Financiële Instrumenten of daarvan afgeleide 

Financiële Instrumenten ; 

(ii) informatie die, indien deze openbaar zou worden gemaakt, waarschijnlijk een significante invloed zou 

hebben op de koers van de Financiële Instrumenten of van de daarvan afgeleide Financiële 

Instrumenten, betekent informatie waarvan een redelijk handelende belegger waarschijnlijk gebruik zou 

maken om er zijn/haar beleggingsbeslissingen ten dele op te baseren.  

Een tussenstap in een in de tijd gespreid proces wordt beschouwd als Voorwetenschap indien deze tussenstap als 

zodanig voldoet aan de criteria voor Voorwetenschap als bedoeld in deze sectie. 
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2.2. Verbod en toelating om te handelen gedurende Gesloten Periodes en 

Verboden Periodes 

2.2.1. Verbod om te handelen gedurende Gesloten Periodes en Verboden 

Periodes 

Personen Met Leidinggevende Verantwoordelijkheden mogen geen transacties verrichten voor hun eigen rekening 

of voor de rekening van een derde partij die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met aandelen of 

schuldinstrumenten van Immobel of met derivaten of met andere daaraan gekoppelde Financiële Instrumenten, 

gedurende een Gesloten Periode of een Verboden Periode.   

Een “Gesloten Periode” is een periode van 30 kalenderdagen voor de aankondiging van de volgende financiële 

informatie: 

(i) het jaarlijkse communiqué ; 

(ii) de halfjaarlijkse resultaten.  

en eindigend op het einde van de dag gedurende dewelke zo’n aankondiging is gemaakt. 

Een Gesloten Periode betekent ook de periode beginnend op het tijdstip van de aankondiging van de 

Voorwetenschap door Immobel en eindigend op het einde van de dag gedurende dewelke zo’n aankondiging is 

gemaakt. 

Een “Verboden Periode” betekent elke periode waarvan de Compliance Officer heeft vastgesteld dat het een 

gevoelige periode is, in het licht van ontwikkelingen die zich voordoen bij Immobel op dat moment. 

De Compliance Officer zal de Gesloten Periodes en de Verboden Periodes tijdig kennisgeven en zal alle 

kennisgevingen schriftelijk bijhouden. 

2.2.2. Toelating door de Compliance Officer om te handelen gedurende de 

Gesloten Periodes en de Verboden Periodes 

De Compliance Officer kan toestaan, maar is daartoe niet verplicht, dat een Persoon met Leidinggevende 

Verantwoordelijkheden handelt gedurende een Gesloten Periode of een Verboden Periode, hetzij: 

(i) van geval tot geval omwille van de aanwezigheid van uitzonderlijke omstandigheden, zoals ernstige 

financiële moeilijkheden, die de onmiddellijke verkoop van aandelen rechtvaardigen ; of 

(ii) op grond van de kenmerken van de handel in kwestie in het geval van transacties in het kader van of 

verband houdend met aandelen- of spaarregelingen van werknemers, aandelenkwalificatie of -rechten 

of transacties waarbij geen verandering optreedt in het economisch belang in de effecten in kwestie. 

Voorafgaand aan elke verhandeling gedurende een Gesloten Periode of een Verboden Periode moet een Persoon 

met Leidinggevende Verantwoordelijkheden een gemotiveerd schriftelijk verzoek bezorgen per e-mail 

(compliance@immobelgroup.com) aan de Compliance Officer om toestemming te verkrijgen om verder te gaan met 

de onmiddellijke verkoop van aandelen van Immobel gedurende een Gesloten Periode of een Verboden Periode. 
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De soorten van zaken die relevant zullen zijn, zijn als volgt: 

(i) de redenen waarom een Persoon met Leidinggevende Verantwoordelijkheden wil verhandelen – 

bijvoorbeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een financiële verbintenis of om te voldoen 

aan enige aandeelhoudersrichtlijn die op hem/haar van toepassing is ; 

(ii) waarom niet aan deze verplichting voldaan kan worden vóór een Gesloten Periode of een Verboden 

Periode, op een ander moment of op een andere manier ; 

(iii) enige vroegere ervaring die de Persoon met Leidinggevende Verantwoordelijkheden heeft met handel 

op hetzelfde moment en/of in dezelfde omstandigheden ; en 

(iv) of de Persoon met Leidinggevende Verantwoordelijkheden een optie wenst uit te oefenen die op het 

punt staat te vervallen (in welk geval minstens vier maanden op voorhand een schriftelijke kennisgeving 

moet worden gedaan aan de Compliance Officer). 

2.3. Informatieverplichting in het geval van handel buiten de Gesloten 

Periodes en de Verboden Periodes 

Behoudens de algemene verboden van sectie 2.1 van dit Verhandelings- en Communicatiereglement, mogen 

Personen met Leidinggevende Verantwoordelijkheden op eigen verantwoordelijkheid transacties verrichten voor 

eigen rekening met betrekking tot aandelen of schuldinstrumenten van IMMOBEL of derivaten of andere daaraan 

gekoppelde Financiële Instrumenten buiten de Gesloten Periodes of de Verboden Periodes, mits ze de Compliance 

Officer informeren voorafgaand aan de transactie. Dergelijke voorafgaande kennisgeving aan de Compliance Officer 

is niet vereist voor (i) transacties verricht overeenkomstig een volledig discretionair mandaat van vermogensbeheer 

en (ii) de aanvaarding (maar niet de uitoefening) van op aandelen gebaseerde prestatiebeloningen of gratis aandelen. 

De bovenvermelde kennisgeving moet in elk geval volgende zaken vermelden: 

(i) de naam van de betrokken persoon ; 

(ii) de aard, de plaats en de datum van de beoogde transactie ; 

(iii) de aard en de hoeveelheid van de Financiële Instrumenten betrokken in de transactie ; 

(iv) de aard en de hoeveelheid van de Financiële Instrumenten gehouden door de betrokkene na de 

transactie. 

De Personen met Leidinggevende Verantwoordelijkheden en de Nauw met hen Verbonden Personen moeten 

daarnaast voldoen aan de bepalingen van sectie 3 van het Verhandelings- en Communicatiereglement. 
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3. KENNISGEVINGSVERPLICHTING VOOR PERSONEN MET LEIDINGGEVENDE 

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN NAUW VERBONDEN PERSONEN 

Alle Personen Met Leidinggevende Verantwoordelijkheden en Nauw Verbonden Personen hebben de verplichting 

om de Compliance Officer en de FSMA onverwijld en niet later dan drie werkdagen na de datum van de transactie in 

kennis te stellen van : 

(i) alle transacties vericht voor hun eigen rekening met betrekking tot aandelen of schuldinstrumenten van 

IMMOBEL of afgeleide of andere daaraan gekoppelde Financiële Instrumenten, inclusief de transacties 

uiteengezet in artikel 10(2) van de  Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/522 van de Commissie van 

17 december 2015 (waaronder, om twijfel te vermijden, de aanvaarding en de uitoefening van een op 

aandelen gebaseerde prestatiebeloning, de aanvaarding van gratis aandelen, het geven of ontvangen 

van giften en donaties en het ontvangen van een erfenis) ; 

(ii) het verpanden of uitlenen van Financiële Instrumenten van IMMOBEL of van andere daaraan 

gekoppelde Financiële Instrumenten door of namens een Persoon met Leidinggevende 

Verantwoordelijkheden of een Nauw met hem/haar Verbonden Persoon ; 

(iii) transacties uitgevoerd door iedere persoon die beroepsmatig transacties aangaat of verricht of iedere 

andere persoon namens een Persoon met Leidinggevende Verantwoordelijkheden of een Nauw met 

hem/haar Verbonden Persoon, ook indien discretionaire bevoegdheid wordt uitgeoefend. 

Voor de toepassing van punt (ii) hoeven transacties waarbij een pand, of een gelijkaardige zekerheid, wordt gevestigd 

op Financiële Instrumenten in het kader van de plaatsing van de Financiële Instrumenten op een effectenrekening 

niet te worden kennisgegeven, tenzij en totdat deze plaatsvinden met het oog op het verwerven van een specifieke 

kredietfaciliteit. 

Indien u twijfelt of een transactie onder de kennisgevingsplicht valt, gelieve te overleggen met de Compliance Officer. 

De kennisgevingsplicht is van toepassing van zodra het totale bedrag van de transacties een drempel van 5.000 

EUR heeft bereikt binnen één kalenderjaar. Deze drempel wordt berekend door alle transacties hierboven vermeld 

op te tellen, zonder saldering.  

Alle kennisgevingen moeten gedaan worden via de kennisgevingstool van de FSMA, die toegankelijk is door op 

hiernavolgende link te klikken (https://portal-fimis.fsma.be/nl/Account/HomePublic). 

Personen met Leidinggevende Verantwoordelijkheden en Nauw met hen Verbonden Personen mogen, maar zijn niet 

verplicht om, IMMOBEL te machtigen om deze kennisgevingen aan de FSMA namens hen te doen. In dat geval 

moeten de Personen met Leidinggevende Verantwoordelijkheden en de Nauw met hen Verbonden Personen 

IMMOBEL steeds, onverwijld en niet later dan twee werkdagen na de datum van de transactie, in kennis stellen van 

dergelijke transactie. 

Indien een Persoon met Leidinggevende Verantwoordelijkheden of een Nauw Verbonden Persoon IMMOBEL heeft 

gemachtigd om deze kennisgevingen aan de FSMA te doen namens hen, moeten deze kennisgevingen per e-mail 

(compliance@immobelgroup.com) verstuurd worden naar de Compliance Officer, die deze kennisgevingen zal 

indienen bij de FSMA. In dit verband moet de informatie in Bijlage 4 verschaft worden aan de Compliance Officer. 

Alle kennisgevingen zullen gepubliceerd worden door de FSMA op haar website. 
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4. VERHANDELING DOOR VERMOGENSBEHEERDERS 

Personen met Leidinggevende Verantwoordelijkheden moeten ervoor zorgen dat hun vermogensbeheerders, de 

personen die beroepsmatig transacties aangaan of verrichten namens hen of elke andere persoon die beroepsmatig 

transacties aangaat of verricht namens hen, niet verhandelen gedurende de Gesloten Periodes en Verboden 

Periodes, ook wanneer deze vermogensbeheerders gemachtigde financiële tussenpersonen zijn die handelen 

volgens een volledig discretionair mandaat van vermogensbeheer. 

Personen met Leidinggevende Verantwoordelijkheden en Nauw met hen Verbonden Personen moeten ook 

verzekeren dat vermogensbeheerders en anderen die handelen in hun naam of voor hun rekening, met inbegrip van 

discretionaire mandaten, in staat zullen zijn om hun kennisgevingsverplichtingen na te leven zoals uiteengezet in 

sectie 3 van dit Verhandelings- en Communicatiereglement. 

5. DE LIJST VAN INSIDERS 

Op verzoek van de FSMA zal Immobel de lijst van de permanente insiders (indien er één is) en de occasionele 

insiders die toegang hebben tot Voorwetenschap - dewelke Immobel verplicht is op te maken volgens de Verordening 

- communiceren naar de betrokken autoriteiten (inclusief de FSMA). 
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Bijlage 1 

Bevestiging van het Immobel Verhandelings- en Communicatiereglement 

Volmacht voor Transactiekennisgevingen 

 

Aan: Compliance Officer, IMMOBEL 

Van: _______________________________ 

 

 Ik bevestig dat ik het IMMOBEL Verhandelings- en Communicatiereglement heb ontvangen, gelezen en 

begrepen en dat ik de daarin opgenomen regels zal naleven. 

❑ Ik machtig IMMOBEL om de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in kennis te stellen van mijn 

transacties in IMMOBEL effecten en verbind mij ertoe om IMMOBEL onverwijld te informeren over alle 

relevante transacties en in geen geval later dan twee werkdagen na de datum van zulke transactie. 

 

(Gelieve het juiste vakje aan te vinken. Het bevestigingsvakje is reeds aangevinkt voor u.) 

 

 

 

 

 

Handtekening: 

 

 

__________________________________ 

Datum: 

 

 

_______________________ 
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Bijlage 2 

Kennisgeving van Nauw Verbonden Personen 

 

Aan: Compliance Officer, IMMOBEL 

Van: _______________________________ 

Ik erken dat IMMOBEL wettelijk verplicht is om een lijst te bewaren van personen die nauw met mij verbonden zijn1 

. Hun gegevens worden hieronder uiteengezet: 

 Ik bevestig dat de personen die nauw verbonden zijn akkoord zijn met het feit dat hun gegevens aan 

IMMOBEL verstrekt worden.   

 Ik verbind mij ertoe om IMMOBEL onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in de lijst 

van personen die nauw verbonden zijn met mij. 

 Ik erken dat ik wettelijk verantwoordelijk ben om de personen die nauw verbonden zijn met mij op de hoogte 

te brengen van hun transparantieverplichtingen. 

Naam Adres Relatie 

   

   

   

   

   

Handtekening: 

 

 

 Datum: 

 

 

 

  

 

1 Personen die nauw met u verbonden zijn: (i) uw echtgenoot, of een partner die als gelijkwaardig met een echtgenoot wordt besc houwd; (ii) 

een ten laste komend kind; (iii) een familielid dat op de datum van de transactie in kwestie gedurende ten minste één jaar deel heeft 

uitgemaakt van hetzelfde huishouden; of (iv) een rechtspersoon, trust of partnerschap waarvan u of een persoon als bedoeld onder (i), (ii) of 

(iii) de leidinggevende verantwoordelijkheid draagt en die direct of indirect onder de zeggenschap staat van een dergelijke persoon, die is 

opgericht ten behoeve van een dergelijke persoon, of waarvan de economische belangen in wezen gelijkwaardig zijn aan die van een dergelijke 

persoon.   
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Bijlage 3 - Verplichtingen van Nauw Verbonden Personen 

Transacties in IMMOBEL Effecten: uw Verplichting Verplichtingen 

U ontvangt dit document omdat u een persoon bent die nauw verbonden is met een persoon met leidinggevende 

verantwoordelijkheden binnen IMMOBEL. Dit betekent dat u bepaalde verplichtingen heeft onder de geldende regels 

met betrekking tot marktmisbruik, waaronder de verplichting om kennis te geven wanneer u IMMOBEL-effecten 

verhandelt. 

Het is belangrijk dat u uw verplichtingen begrijpt aangezien de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten 

(“FSMA”) de bevoegdheid heeft om aanzienlijke boetes en andere sancties op te leggen aan personen die deze 

regels overtreden. 

U heeft het Verhandelings- en Communicatiereglement van IMMOBEL ontvangen, dat in meer detail de op u van 

toepassing zijnde verplichtingen uiteenzet.. 

Als persoon die nauw verbonden is met een persoon met leidinggevende verantwoordelijkheid bent 

u wettelijk verplicht om uw transacties in Immobel-effecten te melden aan haar Compliance Officer 

en aan de FSMA zodra de drempel is overschreden. Dit moet onverwijld gebeuren en niet later dan 

drie werkdagen na de datum van de transactie.  

Immobel zal in uw naam de kennisgevingen betreffende deze verrichtingen aan de FSMA doen indien 

u een ondertekend exemplaar van dit formulier terugstuurt aan de Compliance Officer van Immobel. 

Indien u geen ondertekend exemplaar van dit formulier terugstuurt aan de Compliance Officer van 

Immobel, bent u wettelijk verplicht om deze kennisgevingen aan de FSMA te doen.  

De meldingsplicht geldt zodra het totaalbedrag van de transacties in een kalenderjaar een drempel 

van 5.000 euro heeft bereikt. Deze drempel wordt berekend door al deze transacties, zonder 

compensatie, bij elkaar op te tellen. 

 

Indien u IMMOBEL machtigt om dergelijke kennisgevingen namens u aan de FSMA te doen, mag u de 

kennisgevingen via e-mail (compliance@immobelgroup.com) sturen aan de Compliance Officer, die de 

kennisgevingen zal indienen bij de FSMA. In dit verband moet de informatie die uiteengezet is in sectie 3 van het 

Verhandelings- en Communicatiereglement verstrekt worden aan de Compliance Officer. 

 Ik machtig IMMOBEL om de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in kennis te stellen van mijn 

transacties in IMMOBEL-effecten en verbind mij ertoe om IMMOBEL onverwijld te informeren over alle relevante 

transacties en in geen geval later dan twee werkdagen na de datum van zulke transactie. 

 

Naam: 

 

 Ik ben nauw verbonden met de volgende personen 

met leidinggevende verantwoordelijkheden: 

 

Handtekening:  Datum: 
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Bijlage 4 

Informatie die verstrekt moet worden aan de Vennootschap voor de kennisgeving van transacties van 

Personen met Leidinggevende Verantwoordelijkheden of Nauw met hen Verbonden Personen 

1 Informatie over of de kennisgevende persoon  

1.1 Type kennisgevende persoon (Persoon met Leidinggevende Verantwoordelijkheden of Nauw 

Verbonden Persoon)  

1.2 Naam van kennisgevende persoon 

1.3 Naam van Persoon met Leidinggevende Verantwoordelijkheden indien de kennisgevende persoon 

een Nauw Verbonden Persoon is  

1.4 Informatie over of de kennisgevende persoon al dan niet een individu of rechtspersoon is 

2 Informatie over de transactie 

2.1 Type van Financieel Instrument 

(a) Aandeel 

(b) Opties/warranten voor personeel of leidinggevenden  

(c) Obligaties en vergelijkbare schuldinstrumenten 

(d) Call-optie 

(e) Put-optie 

(f) Converteerbare obligatie 

(g) American Depositary Receipt (ADR) / American Depositary Share (ADS) 

(h) Voorkeurrecht 

(i) Winstbewijs met stemrecht 

(j) Andere (Gelieve te specificeren)  

2.2 ISIN-code van Financieel Instrument 

2.3 Type transactie 

(a) Koop/overname  

(b) Verkoop/vervreemding 

(c) Andere (Gelieve te specificeren) 

2.4 Verdere details over transactie 

(a) Transactie in verband met het beloningsbeleid: aanvaarding of uitoefening van opties/warranten, 

of verkoop van aandelen voortvloeiend uit dergelijke uitoefening 

(b) Primaire markt: inschrijving op een kapitaalverhoging of het uitgeven van schuldinstrumenten 

(c) Transacties in het kader van een regeling tot vermogensbeheer, al dan niet op een discretionaire 

basis 

(d) Schenking (gegeven of ontvangen) of erfenis 

(e) Uitoefening of omzetting van een afgeleid instrument of een afgeleide component  

(f) Transactie in producten, aandelenkorven of derivaten verband houdende met een index 

(g) Transacties in aandelen of eenheden van een (alternatief) beleggingsfonds 

(h) Ontlenen of lenen van Financiële Instrumenten 

(i) Andere (Gelieve te specificeren) 
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2.5 Handelsplatform waar de transactie werd uitgevoerd 

(a) Euronext Brussels 

(b) Buiten de beurs 

(c) Alternext Brussels 

(d) Vrije Markt 

(e) Andere (Gelieve te specificeren)  

2.6 Datum van de transactie 

2.7 Munteenheid 

2.8 Hoeveelheid van verhandelde Financiële Instrumenten 

2.9 Eenheidsprijs van verhandelde Financiële Instrumenten 

2.10 Totaal bedrag van transactie 

2.11 Indien de kennisgeving meerdere samengevoegde transacties omvat, gelieve bijkomend items 2.8, 2.9 en 

2.10 te specificeren per transactie. U mag ook een verklarende aantekening voorzien per dergelijke 

transactie indien vereist. 


