Insider Trading Reglement

Insider trading reglement
Dit reglement is door het bestuur van VolkerWessels vastgesteld op 24 april 2017 en
geldt met ingang van 12 mei 2017.

1.

Reikwijdte en toepassing
1.1.
1.2.
1.3.

2.

De in dit reglement met een hoofdletter geschreven begrippen hebben de
betekenis zoals opgenomen in Bijlage bij dit reglement.
Dit reglement
nt is van toepassing op alle Werknemers tenzij in dit reglement
anders wordt bepaald.
Dit reglement geldt naast de (boven)wettelijke bepalingen met betrekking tot
marktmisbruik en meldingsplichten zoals opgenomen in de Verordening
Marktmisbruik en de Wft.

Verbodsbepalingen
Transactieverboden
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Het is Werknemers die over Voorwetenschap beschikken verboden gebruik te
maken van Voorwetenschap door (te trachten), voor eigen rekening of voor
rekening van derden, rechtstreeks of middellijk, Transacties te verrichten in
Financiële Instrumenten, waaronder
waaronder Financiële Instrumenten VolkerWessels,
waarop deze Voorwetenschap betrekking heeft.
Het is Werknemers verboden gedurende Gesloten Perioden of gedurende
perioden waarin dit verboden is door de Centrale Functionaris, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of middellijk, Transacties
te verrichten in Financiële Instrumenten VolkerWessels.
Het is Werknemers verboden voor eigen rekening of voor rekening van
derden, rechtstreeks of middellijk, Transacties te verrichten in Financiële
Instrumenten
rumenten die daartoe zijn aangewezen door de Centrale Functionaris
zodra een dergelijke aanwijzing aan de betrokken Werknemer is meegedeeld.
Het is Werknemers verboden een Transactie te verrichten in Financiële
Instrumenten VolkerWessels en binnen zes maanden
maanden een andere Transactie
te verrichten in Financiële Instrumenten VolkerWessels die tegengesteld is
aan de eerste Transactie of het risico van de eerste Transactie ongedaan
maakt of beperkt. Dit verbod geldt niet indien de eerste Transactie de
uitoefening van een door VolkerWessels verleende optie betreft en de tweede
Transactie de verkoop van de door uitoefening van de optie verkregen
Financiële Instrumenten VolkerWessels betreft, indien daarbij tevens wordt
voldaan aan artikel 2.5.c.
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2.5.

Uitzonderingen op de transactieverboden
De in artikel 2.1 tot en met 2.4 opgenomen verboden zijn niet van toepassing
op:
a.
Transacties ter nakoming van een opeisbare verbintenis die al bestond
op het tijdstip waarop de Werknemer de Voorwetenschap als bedoeld in
artikel 2.1 of de
de aanwijzing als bedoeld in artikel 2.3 verkreeg
verkre
of de
Gesloten Periode begon
b.
het in het kader van een personeelsregeling aanvaarden van Financiële
Instrumenten VolkerWessels indien daarbij een bestendige gedragslijn
wordt gehanteerd met betrekking tot de voorwaarden en
n periodiciteit van
de regeling
c.
het in het kader van een personeelsregeling uitoefenen van toegekende
Financiële Instrumenten VolkerWessels op de expiratiedatum of een
periode van vijf werkdagen daarvoor en de verkoop van de met
uitoefening van
van deze rechten verworven Financiële Instrumenten
VolkerWessels binnen deze periode indien de Werknemer ten minste
vier maanden voor de expiratiedatum schriftelijk aan VolkerWessels
kenbaar heeft gemaakt tot verkoop over te zullen gaan of daartoe een
onherroepelijke
oepelijke volmacht aan VolkerWessels heeft verstrekt
d.
het bij wijze van dividenduitkering, anders dan keuzedividend, verkrijgen
van Financiële Instrumenten VolkerWessels.

Mededelingsverbod
2.6.

Het is Werknemers die over Voorwetenschap beschikken verboden deze aan
derden mede te delen tenzij dit gebeurt in het kader van de normale
uitoefening van zijn of haar functie en de persoon die de Voorwetenschap
ontvangt een geheimhoudingsplicht heeft op grond van de wet,
beroepsuitoefening, statutaire bepalingen of een overeenkomst.
o

Tipverbod
2.7.

Het is Werknemers die over Voorwetenschap beschikken verboden derden
aan te bevelen of ertoe aan te zetten Transacties te verrichten in Financiële
Instrumenten waarop zijn of haar Voorwetenschap betrekking heeft.

Voortdurende toepassing
2.8.

De in dit artikel 2 opgenomen verbodsbepalingen blijven gedurende zes
maanden na het moment waarop Werknemers hun hoedanigheid als
Werknemers hebben verloren, van toepassing.

VolkerWessels - Insider Trading Reglement |

www.volkerwessels.com

3 | 12

3.

Algemene meldingsplichten op grond van de Wft
Werknemers zijn verplicht om verkrijging en verlies van bezit van Aandelen en
Stemmen, evenals wijzigingen daarin, aan de AFM mee te delen in overeenstemming
met het bepaalde in hoofdstuk 5.3 van de Wft en het bepaalde in de Short Selling
Verordening.

4.

Specifieke
ifieke meldingsplichten op grond van de Wft voor Bestuurders
en Commissarissen
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.

Bestuurders en Commissarissen zijn verplicht binnen twee weken na hun
benoeming melding te doen aan de AFM van het aantal Aandelen en
Stemmen in VolkerWessels en een Gelieerde Uitgevende
Uitgevende Instelling waarover
zij beschikken.
Indien een naamloze vennootschap of rechtspersoon een Gelieerde
Uitgevende Instelling wordt, doen Bestuurders en Commissarissen onverwijld
melding aan de AFM van het aantal Aandelen en Stemmen in de Gelieerde
Uitgevende
itgevende Instelling waarover zij beschikken.
Bestuurders en Commissarissen doen onverwijld melding aan de AFM van
iedere wijziging in het aantal Aandelen en Stemmen in VolkerWessels en een
Gelieerde Uitgevende Instelling waarover zij beschikken.
Aan de verplichtingen
erplichtingen opgenomen in artikel 4.2 en 4.3 is voldaan indien in dit
verband een melding is gedaan op grond van het bepaalde in hoofdstuk 5.3
van de Wft.

Specifieke meldingsplichten op grond van de Verordening
Marktmisbruik voor Bestuurders, Commissarissen,
Commissarissen, Leidinggevenden
en Gelieerde Personen
5.1.

5.2.

Bestuurders, Commissarissen, Leidinggevenden en Gelieerde Personen doen
uiterlijk de derde werkdag na de Transactiedatum melding aan VolkerWessels
en de AFM van voor eigen rekening verrichtte Transacties in Aandelen
Aandele
VolkerWessels, obligaties uitgegeven door VolkerWessels of Financiële
Instrumenten waarvan de waarde mede wordt bepaald door de waarde van
deze Aandelen of obligaties.
Bestuurders, Commissarissen, Leidinggevenden en Gelieerde Personen doen
uiterlijk de derde
erde werkdag na de Transactiedatum melding aan VolkerWessels
van voor eigen rekening verrichtte Transacties in Aandelen van een
Uitgevende Instelling, obligaties uitgegeven door een Uitgevende Instelling of
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5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

6.

Financiële Instrumenten waarvan de waarde mede wordt
wordt bepaald door de
waarde van deze Aandelen of obligaties.
De melding als bedoeld in artikel 5.1 en artikel 5.2 kan worden uitgesteld tot
de betrokkene en met hem of haar Gelieerde Personen voor eigen rekening in
het desbetreffende kalenderjaar Transacties
Transacties heeft of hebben verricht voor
EUR 5.000 of meer.
Aan de verplichting bedoeld in artikel 5.1 is voldaan indien in dit verband een
melding is gedaan op grond van het bepaalde in hoofdstuk 5.3 van de Wft.
Bestuurders, Commissarissen en Leidinggevenden zijn verplicht de met hem
of haar Gelieerde Personen schriftelijk op de hoogte te stellen van hun
meldingsplicht op grond van artikel 5.1 en artikel 5.2 van dit reglement en een
kopie van deze melding te bewaren. Daarnaast is Bestuurder, Commissaris
en Leidinggevende
evende verplicht VolkerWessels op de hoogte te stellen van de
met hem of haar Gelieerde Personen en eventuele wijzingen direct aan
VolkerWessels mee te delen.
VolkerWessels houdt een lijst bij van Bestuurders, Commissarissen,
Leidinggevenden en Gelieerde Personen.
P

Specifieke meldingsplichten voor Aangewezen Werknemers
Iedere Aangewezen Werknemer doet onverwijld melding aan de Centrale Functionaris
van iedere Transactie die hij of zij verricht in Financiële Instrumenten VolkerWessels.

7.

Centrale Functionaris
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

Het Bestuur wijst een centrale functionaris en eventuele plaatsvervangers
(samen: de Centrale Functionaris) aan en maakt bekend waar de Centrale
Functionaris te bereiken is. Het Bestuur is gerechtigd de aanwijzing in te
trekken.
De Centrale Functionaris heeft
heeft de taken en bevoegdheden die in dit reglement
aan de Centrale Functionaris zijn toegekend. Het Bestuur kan de Centrale
Functionaris aanvullende taken en bevoegdheden toekennen.
De Centrale Functionaris kan op verzoek van een Werknemer advies
uitbrengen over de naleving of toepassing van dit reglement. Bij twijfel dienen
Werknemers contact op te nemen met de Centrale Functionaris.
De Centrale Functionaris kan in uitzonderlijke omstandigheden ontheffing
verlenen van de in dit reglement opgenomen verboden en verplichtingen.
De Centrale Functionaris rapporteert jaarlijks na afloop van het boekjaar van
VolkerWessels aan het Bestuur over de uitoefening van zijn of haar taken en
bevoegdheden.
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8.

Register
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

VolkerWessels houdt een register bij waarin, voorzien van een datum, in ieder
geval worden opgenomen:
a.
de namens en overige vereiste persoonsgegevens van Bestuurders,
Commissarissen, Leidinggevenden en Aangewezen Werknemers
evenals alle overige bij VolkerWessels werkzame personen die op
regelmatige of incidentele basis kennis kunnen
unnen hebben van
Voorwetenschap
Voorwetenschap;
b.
de reden waarom de onder a. genoemde personen in het register zijn
opgenomen;
c.
de omstandigheid waardoor en het tijdstip waarop een persoon (geen)
toegang (meer) heeft tot Voorwetenschap;
d.
alle op grond van dit reglement aan de Centrale
e Functionaris gedane
meldingen;
e.
alle opdrachten aan de Centrale Functionaris om melding te verrichten
verricht
als bedoeld in dit reglement;
reglement
f.
alle verzoeken aan de Centrale Functionaris om ontheffing te verlenen
en alle door de Centrale Functionaris
Functionaris verleende ontheffingen, als
bedoeld in artikel 8.4.
VolkerWessels is verantwoordelijk voor de verwerking van de
persoonsgegevens opgenomen in het register wat slechts geschiedt voor de
doeleinden van dit reglement.
Uit het register kunnen persoonsgegevens
persoonsgegevens worden verstrekt aan de AFM en
de Autoriteit Persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is ter nakoming van
een wettelijke verplichting of indien een zwaarwegend belang voor
VolkerWessels dit vergt.
De gegevens in het register worden voor de duur van
van ten minste vijf jaar na
opneming of bijwerking bewaard.
Iedereen van wie persoonsgegevens in het register zijn opgenomen heeft het
recht op inzage. Een verzoek tot inzage kan worden ingediend bij de Centrale
Functionaris. De Centrale Functionaris verstrekt
verstrekt een overzicht van de
geregistreerde gegevens binnen twee weken na ontvangst van het verzoek
daartoe.
Iedereen van wie persoonsgegevens in het register zijn opgenomen kan
VolkerWessels verzoeken deze persoonsgegevens aan te passen. Een
verzoek tot aanpassing
sing kan worden ingediend bij de Centrale Functionaris. De
Centrale Functionaris bericht de betrokkene schriftelijk binnen vier weken na
ontvangst van het verzoek daartoe of daaraan wordt voldaan. Een weigering
geschiedt onder opgave van redenen voor weigering.
weigering. In geval van instemming
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8.7.

9.

met de verzochte aanpassing wordt het register zo spoedig mogelijk
bijgewerkt.
Het register zal adequaat worden beveiligd. Slechts de Centrale Functionaris
en de voorzitter van het Bestuur en de voorzitter van de raad van
commissarissen
missarissen hebben recht op inzage indien dit uit hoofde van hun functie
noodzakelijk is.

Aanwijzingen en bekendmakingen
9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

De Centrale Functionaris wijst de Aangewezen Werknemers aan en stelt hen
daarvan schriftelijk op de hoogte.
Het Bestuur maakt tijdig voor
voor het begin van ieder boekjaar bekend welke
periode in het boekjaar gelden als Gesloten Perioden. Eventuele wijzigingen
worden op dezelfde wijze bekend gemaakt.
Het Bestuur maakt bekend welke vennootschappen of rechtspersonen hebben
te gelden als Gelieerde
Gelieerde Uitgevende Instelling. Eventuele wijzigingen worden
op dezelfde wijze bekend gemaakt.
De Centrale Functionaris stelt Werknemers die op regelmatige of incidentele
basis kennis kunnen hebben van Voorwetenschap op de hoogte van de
verbodsbepalingen van de Verordening
Verordening Marktmisbruik en de hoogte van de
sancties die op overtreding van die verbodsbepalingen zijn gesteld. Een
overzicht hiervan kan tevens worden opgevraagd bij de Centrale Functionaris.

10. Slotbepalingen
10.1.

10.2.
10.3.
10.4.

VolkerWessels respectievelijk de werkgever behoudt
behoudt zich het recht voor om in
geval van overtreding van dit reglement alle sancties op te leggen die op
grond van de wet en/of de (arbeids)overeenkomsten met de betrokken
Werknemers getroffen mogen worden. Hieronder valt onder meer beëindiging
van de (arbeids)overeenkomsten,
ids)overeenkomsten, al dan niet op staande voet.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet is het Bestuur bevoegd een
beslissing te nemen.
Dit reglement kan door het Bestuur worden gewijzigd.
Op dit reglement is Nederlands recht van toepassing.
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Bijlage –definities
definities
Aandelen

a.
b.

c.

d.

aandelen als bedoeld
b
in artikel 2:79 lid 1 BW;
certificaten van aandelen of andere met certificaten
van aandelen gelijk te stellen
stellen verhandelbare
waardepapieren
waardepapieren;
andere verhandelbare waardebewijzen, niet zijnde
opties als bedoeld
bedoeld onder d., ter verwerving van de
onder a. of b. bedoeld
bedoeld aandelen of waardebewijzen;
waardebewijzen
opties ter verwerving van de onder a. en b. bedoelde
bedo
aandelen of waardebewijzen;
waardebewijzen

Aangewezen
Werknemers

Werknemers die uit hoofde van de uitoefening van hun
werk, beroep of
of functie toegang hebben tot
Voorwetenschap en als zodanig zijn aangewezen
aangewezen door de
Centrale Functionaris;
Functionaris

AFM

Stichtin Autoriteit Financiële Markten;
Stichting

Bestuur

het statutaire bestuur van
va VolkerWessels;

Bestuurders

personen die deel uitmaken van het statutaire
statutaire bestuur van
VolkerWessels
VolkerWessels;

Centrale Functionaris

de functionaris bedoeld in artikel 8 van dit reglement;

Commissarissen

personen die deel uitmaken van de statutaire raad van
commissarissen
ommissarissen van VolkerWessels;
VolkerWessels

Financiële Instrumenten

een financieel instrument zoals gedefinieerd in artikel 4 lid
1 onder 15 van Richtlijn (2014/65/EU) van het Europees
Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende
markten voor financiële instrumenten, en nader
omschreven in Bijlage I, Deel C daarvan, waaronder
aandele
ndelen, obligaties en derivaten;

Financiële Instrumenten
VolkerWessels

Financiële Instrumenten uitgegeven door of betrekking
hebben op VolkerWessels of een Gelieerde Uitgevende
Instelling
ing;

Gelieerde Personen

a.

b.

echtgenoten,
echtgeno
geregistreerde
partners
of
levensgezel
levensgezellen
van, of andere personen die op
daarmee vergelijkbare wijze samenleven
samenle
met,
Bestuurder Commissarissen of Leidinggevenden
Bestuurders,
Leidinggevende
kind
kinderen
van Bestuurders, Commissarissen
sen of
Leidinggevende
Leidinggevenden,
die onder hun gezag vallen
val
(minderjarigen) of die onder curatele zijn gesteld en
waarvoor
Bestuurder
Bestuurders,
Commissarissen
sen
of
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c.

d.

Leidinggevenden als curator zijn benoemd;
Leidinggevende
andere bloedbloed of aanverwanten van Bestuurders,
Bestuurder
Commissaris
Commissarissen
of Leidinggevenden,, die op de
Transactiedatum ten minste een jaar met hem of
haar een gemeenschappelijke huishouding hebben
he
gevoerd
gevoerd;
rechtspers
rechtspersonen,
, trusts als bedoeld in artikel 1 onder
c van de Wet toezicht trustkantoren of een
personenvennootschap (i) waarvan de leidingleiding
gevende
verantwoordelijkheid
berust
bij
Bestuurder Commissarissen of Leidinggevenden
Bestuurders,
Leidinggevende
of bij een persoon als bedoeld in onderdelen a. tot
en met c., (ii) die onder de zeggenschap staan
staa van
Bestuurder Commissarissen of Leidinggevenden,
Bestuurders,
Leidinggevende
(iii) die zijn opgericht ten gunste van hem of haar, of
(iv) waarvan de economische belangen
belangen in wezen
gelijkwaardig zijn aan die van hem of haar;
haar

Gelieerde Uitgevende
Instelling

een naamloze vennootschap naar Nederlands recht
waarvan (certificaten van) aandelen of daarmee gelijk te
stellen verhandelbare waardebewijzen zijn toegelaten tot
de handel op een gereglementeerde markt of
rechtspersoon naar het recht van een niet-lidstaat
niet lidstaat waarvan
(certificaten van) aandelen of daarmee gelijk te stellen
verhandelbare waardebewijzen zijn toegelaten tot de
handel op een gereglementeerde markt in Nederland:
Nederland:
a.
waarmee VolkerWessels in een groep is verbonden
of waarin VolkerWessels een deelneming als
bedoeld in artikel 2:24d BW heeft en waarvan de
meest recent vastgestelde omzet van ten minste
10% van de geconsolideerde omzet
omzet van
VolkerWessels bedraagt;
bedraagt
b.
die rechtstreeks of middellijk meer dan 25% van het
kapit
kapitaal
van VolkerWessels verschaft;

Gesloten Perioden

a.
b.

c.

d.

de periode van twee maanden voorafgaand aan de
publicatie van de jaarcijfers van VolkerWessels;
VolkerWessels
de periode van 30 dagen voorafgaand aan de
publicatie
van
een
halfjaarbericht
lfjaarbericht
van
VolkerWessels
VolkerWessels;
de periode van 30 dagen voorafgaande aan de
publicatie van een prospectus
prospectus betreffende
VolkerWessels
VolkerWessels;
de periode van 30 dagen voorafgaande aan de
publicatie
van
een
kwartaalbericht
van
VolkerWessels of de aankondiging
aankond ing van een
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(interim)dividend
(interim)dividend;
Leidinggevenden

Werknemers, niet zijnde Bestuurders of Commissarissen,
Werknemer
Commissaris
die een leidinggevende functie hebben
he
en uit dien hoofde
de bevoegdheid
be
hebben om besluiten te nemen die
gevolgen hebben voor de toekomstige ontwikkelingen
ontwikkeling
en
bedrijfsvooruitzichten van VolkerWessels en die
regelmatig beschikking over
over Voorwetenschap kunnen
hebben
hebben;

Lidstaat

een lidstaat van de Europese Unie of een staat die partij is
bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische
Ruimte
Ruimte;

Short Selling
Verordening

Verordening (EU) Nr. 236/2012 van het Europees
Parlement en de Raad van 14 maart 2012 betreffende
short
selling
en
bepaalde
aspecten
van
kredietverzuimswaps, inclusief alle regels ter uitwerking
daarvan, zoals
zo
van tijd tot tijd gewijzigd;

Stemmen

stemmen die op Aandelen kunnen worden uitgebracht
inclusief rechten ingevolge een overeenkomst
overeenkomst tot
verkrijging van stemmen;
stemmen

Transacties

het rechtstreeks of middellijk, voor eigen rekening of voor
rekening van een derde, kopen of verkopen van, of het
verrichten van een andere rechtshandeling strekkende tot
(voorwaardelijke) verkrijging of vervreemding van
Financiële Instrumenten waaronder:
a.
een verwerving, vervreemding, shorttransactie,
inschrijving, omwisseling of omzetting;
omzetting
b.
een aanvaarding
aanvaardi of uitoefening van een optie;
c.
het aangaan van een derivaat (zoals een swap, een
future, een forward of een contract for differences of
een kredietverzuimswap) dat al dan niet in cash af te
wikkelen is;
is
d.
een voorwaardelijke transactie die bij intreding van
de voorwaarden
v
wordt uitgevoerd;
e.
een
transactie
in
bepaalde
alternatieve
beleggingsinstellingen, instellingen voor collectieve
belegging in effecten of
of indexgerelateerde producten
f.
een transactie uitgevoerd door een beheerder van
een alternatieve beleggingsinstelling,
beleggingsinstelling, instelling tot
collectieve belegging in effecten of een derde binnen
een individuele portefeuille of mandaat tot
vermogensbeheer
vermogensbeheer;
g.
verpandingen van Aandelen,
andelen, obligaties of Financiële
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h.

Instrumenten;
Instrumenten
transacties
in
het
kader
van
een
levensverzekeringspolis met de bevoegdheid voor
levensverzekeringspolis
de betrokkene om beleggingsbeslissingen te nemen
ten aanzien van specifieke Financiële Instrumen
Instr menten;

Transactiedatum

de datum waarop een Transactie wordt verricht;

Uitgevende Instelling

een rechtspersoon of vennootschap waarvan (certificaten
van) aandelen of daarmee gelijk te stellen verhandelbare
waardebewijzen zijn toegelaten tot de handel op een
gereglementeerde markt, een multilaterale handelsfaciliteit
of een georganiseerde handelsfaciliteit (zoals bedoeld in
artikel 4 lid 1 onder 21, 22 en 23 van Richtlijn
(2014/65/EU) van het Europees Parlement en de Raad
van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële
instrumenten), dan wel een daarmee vergelijkbare markt
buiten de Europese Unie, of waarvoor
waarvoor toelating is
aangev
aangevraagd;

Verordening
Marktmisbruik

Verordening (EU) Nr. 596/2014 van het Europees
Parlement en de Raad van 16 april 2016 betreffende
marktmisbruik, inclusief alle regels ter uitwerking daarvan,
zoals
als van tijd tot tijd gewijzigd;
gewijzigd

VolkerWessels

Koninklijke VolkerWessels
V
N.V.;

Voorwetenschap

niet openbaar gemaakte informatie die concreet is en die
rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op een
uitgevende instelling of een of meer financiële
instrumenten en die, indien openbaar gemaakt, een
significante invloed
invloed zou kunnen hebben op de koers van
deze financiële instrumenten of daarvan afgeleide
afgeleide
financiële instrumenten;
instrumenten

Werknemers

iedereen die op basis van een arbeidsovereenkomst of
anderszins, direct of indirect, werkzaam is (bijvoorbeeld
als werknemer, zzp-er,
zzp er, uitzendkracht, ingeleende persoon,
etc.) voor VolkerWessels of een dochterdochter
of
groepsmaatschappij (waaronder joint-ventures)
joint ventures) van
VolkerWessels
en
daaronder
tevens
begrepe
begrepen
Bestuurders en Commissarissen;
Commissarissen

Wft

Wet op het financieel toezicht zoals van tijd tot tijd
gewijzigd.
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VolkerWessels
Wessels – concernkantoor
Podium 9, 3826 PA Amersfoort
Tel: +31 88 186 6186
Fax: +31 88 186 6187
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