
REGELS VOOR HET BEZIT VAN EN TRANSACTIES IN EFFECTEN, 
ANDERS DAN DIE, UITGEGEVEN DOOR ALUMEXX N.V.0F

1 
(onderdeel van het Reglement van de Raad van Commissarissen) 

 

A. Voor het Bestuur 

Artikel 1 

Met betrekking tot het bezit van en transacties in effecten, anders dan bepaald in het Reglement 
Voorwetenschap van Alumexx N.V., dienen de leden van het Bestuur te allen tijde te voldoen aan alle 
toepasselijke wet- en regelgeving die daarop van toepassing is, met inbegrip van meldingsvereisten. 

 
Artikel 2 

De leden van het Bestuur mogen geen transacties doen  - gedurende de gesloten perioden zoals 
bepaald in het Reglement Voorwetenschap – in effecten van andere relevante Nederlandse 
beursgenoteerde steiger- en ladderproducenten en/of leveranciers, die als zodanig zijn aangewezen 
door de Raad van Commissarissen. Dit verbod geldt niet voor het verkrijgen van effecten als gevolg 
van een stockdividend. Het verbod geldt ook niet indien het bestuurslid het discretionair beheer van 
zijn effectenportefeuille heeft overgedragen aan een onafhankelijke derde door middel van een 
schriftelijke mandaatovereenkomst.  

 
B. Voor de Raad van Commissarissen 

Artikel 3 

Met betrekking tot het bezit van en transacties in effecten, anders dan bepaald in het Reglement 
Voorwetenschap van Alumexx N.V., dienen de leden van de Raad van Commissarissen te allen tijde 
te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving die daarop van toepassing is, met inbegrip van 
meldingsvereisten. 

 
Artikel 4 

De leden van de Raad van Commissarissen mogen geen transacties doen  - gedurende de gesloten 
perioden zoals bepaald in het Reglement Voorwetenschap – in effecten van andere relevante 
Nederlandse beursgenoteerde steiger- en ladderproducenten en/of leveranciers, die als zodanig zijn 
aangewezen door de Raad van Commissarissen. Dit verbod geldt niet voor het verkrijgen van 
effecten als gevolg van een stockdividend. Het verbod geldt ook niet indien de commissaris het 
discretionair beheer van zijn effectenportefeuille heeft overgedragen aan een onafhankelijke derde 
door middel van een schriftelijke mandaatovereenkomst. 

                                                           
1 Zoals voorgeschreven in best practice bepaling 2.7.2 van de Nederlandse Corporate Governance Code 


