
 

Beleid inzake bilaterale contacten met aandeelhouders 
IEX Group N.V. 

 
 

IEX Group N.V. (“IEX Group”) streeft naar een goede en constructieve relatie met aandeelhouders, 
analisten, de pers en andere geïnteresseerden. Aan alle informatie die wordt verschaft stelt IEX Group 
zichzelf hoge eisen. De informatie moet van uitstekende kwaliteit zijn en alle relevante informatie 
moet gelijkelijk en gelijktijdig aan alle belanghebbenden worden verschaft en toegankelijk zijn.  

De door IEX Group verstrekte informatie kan in de vorm van jaar- en kwartaalverslagen, persberichten, 
presentaties, aandeelhoudersvergaderingen, bilaterale contacten of de website worden geuit. Om aan 
de Nederlandse Corporate Covernance Code van Commissie Tabaksblat te voldoen en in het bijzonder 
de toevoeging IV.3.13 van de Monitoring Commissie Corporate Governance van december 2008, heeft 
IEX Group een beleid opgesteld voor de bilaterale contacten met aandeelhouders. 

 

Voor de bilaterale contacten met aandeelhouders heeft IEX Group de volgende beleidsregels 
opgesteld in aanvulling op de geldende wet- en regelgeving: 
 
1.  IEX Group onderschrijft het belang van transparante en gelijke informatieverdeling. 

2.  Contacten met aandeelhouders zullen primair plaatsvinden in aandeelhoudersvergaderingen. 

3.  Het initiatief voor bilaterale contacten kan van IEX Group of van een (potentiële) 
aandeelhouder komen. IEX Group is niet ertoe gehouden om op het verzoek van een 
aandeelhouder in gesprek gaan. 

4.  Bij de bilaterale contacten kunnen toelichtingen worden gegeven op de strategie en resultaten. 

5. Alle toelichtingen en besprekingen die bij dergelijke contacten plaatsvinden dienen te zijn 
gebaseerd op informatie die al openbaar toegankelijk is. 

6.  Mocht tijdens enig contact met aandeelhouders, beleggers, analisten of pers per abuis 
koersgevoelige informatie worden verstrekt, dan zal de vennootschap deze informatie 
onverwijld middels een persbericht algemeen verkrijgbaar stellen. 

7.  Gedurende drie weken voorafgaand aan de publicatie van een jaarverslag treedt IEX Group 
met grote terughoudendheid op in de gesprekken met aandeelhouders, analisten, de pers en 
andere belanghebbenden. 

 

Bovenstaand beleid is vastgesteld het uitvoerend het uitvoerend deel van de One-tier Board en 
goedgekeurd door het controlerend deel van de One-tier Board op 26 augustus 2016. 


