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INTERN REGLEMENT INZAKE VOORWETENSCHAP ondertekend op 1 maart 2017 (het
Reglement) door de leden van de Directie van Beter Bed Holding N.V., een naamloze
vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Linie 27, 5405 AR Uden, Nederland (de
Vennootschap).
OVERWEGINGEN
(A)

De Vennootschap is een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht
met statutaire zetel in Uden, Nederland, waarvan de aandelen zijn genoteerd aan
Euronext Amsterdam. Het aandeel Beter Bed (BBED NL0000339703) is opgenomen
in de AScX index.

(B)

Dit reglement bepaalt regels voor het bezit van en het handelen in financiële
instrumenten in relatie tot de Vennootschap door de werknemers van de
Vennootschap, de personen die het dagelijks beleid van de Vennootschap bepalen
en de personen die hier toezicht op houden. De Directie (zoals gedefinieerd in Bijlage
1) heeft het Reglement van toepassing verklaard.

1

BEGRIPPEN EN INTERPRETATIE

1.1

Begrippen
Termen die hierin met een hoofdletter zijn aangeduid en die niet (anders) zijn
gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan gegeven is in Bijlage 1, tenzij
uitdrukkelijk anders is bepaald.

1.2

Interpretatie

1.2.1

De in dit Reglement gebruikte kopjes dienen slechts het leesgemak en zijn niet van
invloed op de interpretatie van het Reglement.

1.2.2

Een verwijzing naar het Reglement heeft tevens betrekking op de bijlagen van het
Reglement.

2

REIKWIJDTE REGLEMENT

2.1

Reikwijdte

2.1.1

Het Reglement bevat bepaalde regels ten aanzien van het bezit en het handelen in
Financiële Instrumenten van de Vennootschap door personen zoals beschreven in
artikel 2.1.2 en bepaalde meldingsverplichtingen die van toepassing zijn op deze
personen.
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2.1.2

Tenzij in dit Reglement anders is bepaald, is het Reglement van toepassing op de
volgende personen:
(i)

de leden van de Directie;

(ii)

de leden van de Raad van Commissarissen;

(iii)

Managers; en

(iv)

Aangewezen Werknemers ((i) tot en met (iv) gezamenlijk, de Aangewezen
Personen).

2.1.3

Dit Reglement is van toepassing op de personen genoemd in artikel 2.1.2 ongeacht
de hoedanigheid waarin deze personen Handelen. Dit Reglement is ook van
toepassing indien de persoon Handelt voor rekening van anderen of als
vertegenwoordiger van een ander persoon.

2.1.4

De Aangewezen Personen dienen een getekende versie van de Verklaring van
akkoord met het Reglement, zoals bijgevoegd in Bijlage 2 bij dit Reglement, te
zenden naar de Compliance Officer.

2.1.5

De bepalingen van dit Reglement doen geen afbreuk aan toepasselijke wet- en
regelgeving of toepasselijke meldingsverplichtingen op grond van de Verordening
Marktmisbruik of de Wft, met inbegrip van de regels ter voorkoming van
markmisbruik of vereisten van andere relevante Nederlandse of niet-Nederlandse
wet- en regelgeving.

3

VERBODEN EN VERPLICHTINGEN

3.1

Algemene principes

3.1.1

Iedere Aangewezen Persoon zal:
(i)

het mengen van zakelijke belangen en zijn of haar persoonlijke belangen, of de
redelijk voorzienbare schijn daarvan, voorkomen;

(ii)

voorzichtig zijn met het gebruik en het bezit van beschikbare bedrijfsinformatie
van de Vennootschap en deze informatie gescheiden houden van zijn of haar
privé en persoonlijke leven;

(iii)

niet Handelen indien dit redelijkerwijs kan leiden tot de schijn dat hij of zij
beschikking heeft of zou kunnen hebben over Voorwetenschap bij het
Handelen;

(iv)

niet Handelen tijdens een Gesloten Periode; en

(v)

Nauw Verbonden Personen informeren over zijn of haar meldingsverplichtingen
onder de Verordening Marktmisbruik en de Wft.
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3.2

Verbodsbepalingen en meldingsverplichtingen

3.2.1

Voorts zijn Aangewezen Personen en Nauw Verbonden Personen verplicht te voldoen
aan de volgende verbodsbepalingen en meldingsverplichtingen:
(i)

het verbod om te Handelen met Voorwetenschap;

(ii)

het tipverbod;

(iii)

het verbod om de markt te manipuleren of een poging daartoe te
ondernemen;

(iv)

meldingsverplichting in geval van Handelen; en

(v)

meldingsverplichting in geval van een benoeming tot lid van de Directie of
de Raad van Commissarissen.

het bovenstaande zoals verder uiteengezet in Bijlage 3.
3.3

Meldingsformulieren
Iedere melding waarnaar wordt verwezen in dit Reglement dient te worden verricht
met behulp van het elektronisch loket van de AFM of in een andere door de AFM
vastgestelde vorm. De vragen gesteld in de relevante formulieren dienen door de
Aangewezen Personen volledig en naar waarheid te worden beantwoord. De
Aangewezen Personen blijven te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor tijdige
meldingen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

3.4

Aankondiging van Gesloten Periodes
De Directie kondigt tijdig aan het begin van ieder boekjaar aan welke periodes in dat
boekjaar aangemerkt worden als Gesloten Periodes. Eventuele wijzigingen en
aanvullende periodes zullen op dezelfde wijze in de loop van het boekjaar
aangekondigd worden.

4

UITBREIDING VAN VERBODSBEPALINGEN
Losstaande van het feit dat dit Reglement van toepassing is op Aangewezen
Personen, kan de Compliance Officer bepalen dat onder de door hem of haar
gestelde voorwaarden een Werknemer niet mag Handelen tijdens een periode buiten
een Gesloten Periode, zoals bepaald door de Compliance Officer, indien dit door de
Compliance Officer voorafgaand aan de Werknemer is gemeld.

5

COMPLIANCE OFFICER

5.1

Benoeming van de Compliance Officer
De Directie benoemt en ontslaat de Compliance Officer en, indien nodig, zijn
plaatsvervangers.
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5.2

Bekendmaking van contactgegevens
De Vennootschap maakt de identiteit en zakelijke contactgegevens van de
Compliance Officer en de eventuele wijziging van deze gegevens intern bekend.
Daarnaast maakt de Vennootschap intern bekend welke personen de Compliance
Officer vervangen bij diens afwezigheid.

5.3

Bevoegdheden en verplichtingen van de Compliance Officer

5.3.1

De Compliance Officer heeft de taken en bevoegdheden die aan hem of haar in dit
Reglement zijn toegekend. De Directie kan de Compliance Officer aanvullende taken
en bevoegdheden toekennen.

5.3.2

De Compliance Officer legt jaarlijks verantwoording af aan de Directie.

5.3.3

Zolang er geen Compliance Officer is benoemd, zullen de taken en bevoegdheden
berusten bij de Directie.

5.3.4

De Compliance Officer zal de AFM onverwijld informeren indien een lid van de
Directie of de Raad van Commissarissen niet langer in functie is, hetgeen niet afdoet
aan enige verplichting van een lid van de Directie of de Raad van Commissarissen
om de AFM zelf te informeren.

5.4

Raadplegen van de Compliance Officer

5.4.1

Indien personen op wie dit Reglement van toepassing is, twijfelen of zij al dan niet
beschikking hebben over Voorwetenschap, dienen zij te allen tijde de Compliance
Officer te raadplegen om hen te helpen vast te stellen of zij vrij zijn om te Handelen
en/of zij dit Handelen dienen te melden bij de AFM.

5.4.2

Indien personen, op wie dit Reglement van toepassing is, twijfelen over de geschikte
gang van zaken in een specifieke situatie, dienen zij onverwijld de Compliance Officer
te raadplegen.

6

BEVOEGDHEID OM ONDERZOEK TE DOEN

6.1.1

De Compliance Officer is bevoegd onderzoek in te stellen of te laten verrichten met
betrekking tot het Handelen verricht in opdracht van, of ten behoeve van, een
Aangewezen Persoon.

6.1.2

Ieder Aangewezen Persoon erkent dat de Compliance Officer bevoegd is om dat
onderzoek in te laten stellen of te laten verrichten.

6.1.3

Een Aangewezen Persoon zal bij een eerste verzoek:
(i)

(ii)

aan de Compliance Officer alle informatie verstrekken met betrekking tot het
Handelen door, in opdracht van of ten behoeve van die Aangewezen
Persoon; en
een instructie geven aan de beleggingsonderneming waar hij of zij een
effectenrekening houdt om alle informatie aan de Compliance Officer te
verstrekken over het Handelen uitgevoerd door, in opdracht van of ten
behoeve van deze Aangewezen Persoon.
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6.2

Resultaten van het onderzoek

6.2.1

De Compliance Officer is bevoegd de resultaten van het onderzoek te melden bij de
voorzitter van de Directie. Voordat dit gemeld wordt, wordt de betrokken
Aangewezen Persoon in de gelegenheid gesteld om te reageren op de resultaten van
het onderzoek.

6.2.2

De betrokken Aangewezen Persoon wordt door de voorzitter van de Directie in kennis
gesteld van de resultaten van het onderzoek. Indien het onderzoek betrekking heeft
op de voorzitter van de Directie, dan zal de taak van de voorzitter van de Directie
ingevolge dit artikel berusten bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

7

LIJST VAN INSIDERS EN ADMINISTRATIE

7.1

Lijst van Insiders

7.1.1

De Compliance Officer zal een lijst bijhouden van personen die in het kader van hun
werkzaamheden voor, en dienstverlening aan, de Vennootschap toegang hebben tot
Voorwetenschap (de Insiders). De Compliance Officer houdt daarbij in gedachten dat
Insiders niet alleen personen zijn die op basis van een arbeidsovereenkomst
werkzaam zijn voor de Vennootschap, maar ook personen die anderszins diensten
verlenen aan de Vennootschap en in dat kader toegang hebben tot Voorwetenschap,
zoals bijvoorbeeld (ook) adviseurs en accountants van de Vennootschap.

7.1.2

De lijst van Insiders bevat in ieder geval een onderdeel met Insiders die steeds
toegang hebben tot Voorwetenschap en een onderdeel met Insiders die toegang
hebben tot Voorwetenschap op incidentele basis. De lijst bevat de volgende
gegevens van de Insiders:

(a)

voor- en achterna(a)m(en), en geboortena(a)m(en) (indien verschillend);

(b)

geboortedatum;

(c)

privételefoonnummer vast en mobiel;

(d)

privéadres, inclusief straatnaam en –nummer, woonplaats, postcode en land;

(e)

nationaal identificatienummer, voor Nederlanders: het Burgerservicenummer (BSN);

(f)

bedrijfsnaam en adres;

(g)

zakelijk telefoonnummer vast en mobiel;

(h)

functie en de reden voor opname in de lijst van Insiders;

(i)

de datum en het tijdstip waarop de Insider toegang tot Voorwetenschap heeft verkregen
gekregen; en

(j)

de datum en het tijdstip waarop de Insider niet langer toegang heeft tot
Voorwetenschap.

7.1.3

De lijst van Insiders wordt op elektronische wijze aangemaakt en bijgehouden,
zodanig dat (elke versie van) de lijst van Insiders te allen tijde vertrouwelijk is en
slechts toegankelijk is voor bevoegde personen, kan worden geraadpleegd,
bijgewerkt en verstrekt aan bevoegde instanties.

Reglement Voorwetenschap 2017 Beter Bed Holding N.V.

7/23

7.1.4

De Compliance Officer houdt in de lijst van Insiders bij op welke datum en op welk
tijdstip de lijst van Insiders is aangemaakt.

7.1.5

Insiders brengen de Compliance Officer op de hoogte indien zich wijzigingen
voordoen in zijn of haar gegevens op de lijst van Insiders.

7.1.6

De Compliance Officer draagt ervoor zorg dat de informatie in de lijst van Insiders te
allen tijde juist en volledig is en werkt de lijst van Insiders waar nodig bij. In ieder
geval werkt de Compliance Officer de lijst van Insiders onmiddellijk bij indien:
(i)

er wijzigingen optreden in de daarin opgenomen informatie (bijvoorbeeld
omtrent de reden waarom een Insider op de lijst van Insiders staat);

(ii)

een Insider toegevoegd dient te worden aan de lijst van Insiders; en

(iii)

een op de lijst van Insiders opgenomen Insider niet langer toegang heeft tot
Voorwetenschap.

7.1.7

Steeds wanneer de Compliance Officer de lijst van Insiders bijwerkt (overeenkomstig
artikel 7.1.6), vermeldt de Compliance Officer daarbij op welke datum dit gebeurt,
alsmede de reden dat dit gebeurt. De Vennootschap is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens die zijn opgenomen in de lijst van Insiders. De
Vennootschap verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de
toepasselijke wet- en regelgeving inzake beheer, verzameling, gebruik en
bescherming van persoonsgegevens.

7.1.8

De Vennootschap gebruikt de persoonsgegevens in de lijst van Insiders uitsluitend,
voor de volgende doeleinden:
(a)

het voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan de Vennootschap is
onderworpen;

(b)

het actueel houden van de lijst van Insiders;

(c)

het informeren van Insiders welke andere personen als Insider kwalificeren (ten
aanzien van een bepaalde soort Voorwetenschap);

(d)

het informeren van bepaalde Insiders over Gesloten Periodes;

(e)

het voldoen aan (informatie)verzoeken van bevoegde instanties, waaronder de
AFM;

(f)

het beschermen van de (bedrijfs)belangen van de Vennootschap;

(g)

het verrichten (of laten verrichten) van een onderzoek naar gebeurtenissen en
handelingen waarbij een Insider (mogelijk) betrokken is (geweest);

(h)

het behandelen van geschillen en de vaststelling, uitoefening en verdediging
van de rechtspositie van de Vennootschap, waaronder het leveren van bewijs;

(i)

controle houden over en het beheersen van Voorwetenschap; en

(j)

intern en extern onderzoek.
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7.1.9

De Vennootschap bewaart (een versie van) de lijst van Insiders ten minste vijf jaar
nadat deze is opgesteld of bijgewerkt. De Compliance Officer kan (een versie van) de
lijst van Insiders langer bewaren dan vijf jaar nadat deze is opgesteld of bijgewerkt
indien daarvoor gegronde redenen bestaan, bijvoorbeeld in verband met een
onderzoek of gerechtelijke procedure.

7.1.10

De voorzitter van de Directie heeft het recht de lijst van Insiders op elk gewenst
moment in te zien.

7.1.11

De Compliance Officer houdt in de lijst van Insiders (steeds) bij op welke datum de
lijst van Insiders aan de AFM of ander bevoegde instanties is verstrekt.

7.1.12

De Compliance Officer informeert elke Insider (in zoverre bekend bij de
Vennootschap) in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving inzake
beheer, verzameling, gebruik en bescherming van persoonsgegevens over (onder in
ieder geval) het feit dat de Insider is opgenomen op de lijst van Insiders en voor welke
doeleinden dat gebeurt.

7.1.13

Elke Insider dient schriftelijk te verklaren dat hij of zij op de hoogte is van zijn of haar
verplichtingen vanwege zijn of haar toegang tot Voorwetenschap en de sancties die
van toepassing zijn op het Handelen en het onrechtmatig delen van Voorwetenschap.
Aangewezen Personen leggen deze schriftelijke verklaring af op de wijze als bepaald
in artikel 2.1.4.

7.1.14

Een Insider kan een verzoek tot inzage, aanvulling, correctie en verwijdering van zijn
gegevens op de lijst van Insiders richten tot de Compliance Officer.

7.2

Administratie

7.2.1

De Compliance Officer houdt een administratie bij waarin de volgende gegevens
worden opgenomen:
(i)

de meldingen aan de Compliance Officer ingevolge het Reglement;

(ii)

de instructies aan de Compliance Officer om een melding door te geven aan
de AFM.

7.2.2

De Compliance Officer kan informatie die ouder is dan 5 jaar uit de administratie
verwijderen.

8

SANCTIES
Indien er sprake is van overtreding van een of meer bepalingen van dit Reglement,
behoudt de Vennootschap (in de hoedanigheid van werkgever) zich ingevolge de
Nederlandse wet het recht voor de sancties op te leggen die zij bij wet en/of
ingevolge de overeenkomst met de betrokkene bevoegd is op te leggen. Dergelijke
sancties omvatten (indien nodig geacht) ontslag op staande voet en beëindiging van
de (arbeids)overeenkomst met de betrokken persoon.
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9

SLOTBEPALINGEN

9.1.1

Dit Reglement treedt in werking op 1 maart 2017. De bepalingen van dit Reglement
kunnen bij besluit van de Directie gewijzigd of aangevuld worden. Wijzigingen en
aanvullingen worden van kracht bij de bekendmaking daarvan, tenzij de
bekendmaking een latere datum aangeeft.

9.1.2

Een exemplaar van dit Reglement wordt op de website van de Vennootschap
geplaatst.

9.1.3

De bepalingen van dit Reglement blijven gelden voor een Aangewezen Persoon
gedurende een periode van zes maanden nadat deze niet langer de hoedanigheid
van Aangewezen Persoon heeft.

9.1.4

De Directie heeft de bevoegdheid om beslissingen te nemen in de gevallen waarin dit
Reglement niet voorziet.

9.1.5

Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht.

TEN BLIJKE WAARVAN dit Reglement is opgesteld en ondertekend te Uden op 1 maart 2017.

Directie Beter Bed Holding N.V.
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BIJLAGE 1
Begrippen en definities
Aandelen

(a)

een verhandelbaar aandeel als bedoeld in artikel 2:79 lid 1
van het Burgerlijk Wetboek;

(b)

een certificaat van aandeel of een ander met een certificaat
van aandeel gelijk te stellen verhandelbaar waardebewijs;

(c)

elk ander verhandelbaar waardebewijs, niet zijnde een optie
als bedoeld onder (d), ter verwerving van een onder (a)
bedoeld aandeel of van een onder (b) bedoeld waardebewijs;
of

(d)

een optie ter verwerving van een onder (a) bedoeld aandeel
of van een onder (b) bedoeld waardebewijs.

Aangewezen Personen

zoals gedefinieerd in artikel 2.1.2. van dit Reglement.

Aangewezen
Werknemer

een persoon die werkzaam is bij, of een ander soort gezagsrelatie
heeft met, de Vennootschap of een dochtervennootschap van de
Vennootschap, ongeacht de duur van het dienstverband en die
regelmatig toegang heeft tot Voorwetenschap die direct of indirect
op de Vennootschap of haar dochtervennootschappen betrekking
heeft en als zodanig aangewezen is door de Compliance Officer.

AFM

de Stichting Autoriteit Financiële Markten.

Compliance Officer

de in artikel 5 van dit Reglement vermelde persoon.

Directie

de Directie van de Vennootschap.

Financiële
Instrumenten

financiële instrumenten zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 15
van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële
instrumenten. Op de ingangsdatum van het Reglement heeft
‘Financiële Instrumenten’ de volgende betekenis:
(a)

effecten;

(b)

geldmarktinstrumenten;

(c)

rechten van deelneming in instellingen voor collectieve
belegging;

(d)

opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere
derivatencontracten die betrekking hebben op effecten,
valuta, rentevoeten of rendementen, emissierechten of
andere afgeleide instrumenten, financiële indexen of
financiële maatstaven, en die kunnen worden afgewikkeld
door middel van materiële aflevering of in contanten;
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Financiële
Instrumenten van de
Vennootschap

(e)

opties, futures, swaps, termijncontracten en andere
derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen
en in contanten moeten of mogen worden afgewikkeld naar
keuze van een van de partijen, tenzij de reden het in gebreke
blijven is of een andere gebeurtenis die beëindiging van het
contract tot gevolg heeft;

(f)

opties, futures, swaps en andere derivatencontracten die
betrekking hebben op grondstoffen die kunnen worden
afgewikkeld door middel van materiële levering, mits zij
worden verhandeld op een gereglementeerde markt, een
MTF of een OTF, met uitzondering van voor de groothandel
bestemde energieproducten die zijn verhandeld op een OTF
die door middel van materiële levering moet worden
afgewikkeld;

(g)

andere niet in punt (f) hierboven vermelde opties, futures,
swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten die
betrekking hebben op grondstoffen, die kunnen worden
afgewikkeld door middel van materiële levering en niet voor
commerciële doeleinden bestemd zijn, en die de kenmerken
van andere afgeleide financiële instrumenten hebben;

(h)

afgeleide instrumenten
kredietrisico;

(i)

financiële contracten ter verrekening
(“contracts for differences”);

(j)

opties, futures, swaps, termijncontracten en andere
derivatencontracten met betrekking tot klimaatvariabelen,
vrachttarieven, inflatiepercentages of andere officiële
economische statistieken, en die in contanten moeten of
mogen worden afgewikkeld naar keuze van een van de
partijen, tenzij de reden het in gebreke blijven is of een
andere gebeurtenis die beëindiging van het contract tot
gevolg heeft, alsmede andere derivatencontracten met
betrekking tot activa, rechten, verbintenissen, indices en
maatregelen dan die vermeld in deel C van bijlage 1 van
Richtlijn 2014/65/EU en die de kenmerken van andere
afgeleide financiële instrumenten bezitten, waarbij o.a. in
aanmerking wordt genomen of zij op een gereglementeerde
markt, een OTF of een MTF worden verhandeld;

(k)

emissierechten bestaande uit eenheden waarvan is
vastgesteld dat deze in overeenstemming zijn met de
vereisten van Richtlijn 2003/87/EG (emissiehandelssysteem).

voor

de

overdracht
van

van

het

verschillen

Financiële Instrumenten uitgegeven door of verband houdend met
de Vennootschap of een entiteit in haar Groep.
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Genoteerde
Groepsvennootschap

enige andere naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands
recht, waarvan de Aandelen (onder a of b van de definitie van
Aandelen) zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde
markt:
a. die onderdeel uitmaakt van de Groep;
b. waarin de Vennootschap een belang houdt en waarvan de meest
recente vastgestelde omzet ten minste tien percent bedraagt van
de geconsolideerde omzet van de Vennootschap; of
c. die, direct of indirect, meer van 25% van het kapitaal van de
Vennootschap verschaft.

Gesloten Periode

a. de periode van 30 kalenderdagen voorafgaand aan de eerste
publicatie van de jaarlijkse, kwartaal en halfjaarlijkse cijfers van de
Vennootschap of een kennisgeving van uitbetaling van interimdividend of ander dividend.
b. de periode van 30 kalenderdagen voorafgaand aan de eerste
publicatie van een prospectus voor uitgifte van Financiële
Instrumenten van de Vennootschap, tenzij de Vennootschap
aantoont dat het besluitvormingsproces minder dan de periode van
30 kalenderdagen duurde, in welk geval deze kortere periode geldt.
c. elke andere periode zoals aangekondigd door de Compliance
Officer in overeenstemming met dit Reglement.

Groep

de Vennootschap en haar dochtervennootschappen (indien van
toepassing).

Handelen

het voor eigen rekening of voor rekening van een derde, direct of
indirect, Financiële Instrumenten van de Vennootschap kopen of
verkopen, of proberen deze instrumenten te kopen of te verkopen,
of een koop- of verkoopopdracht met betrekking tot deze
instrumenten te annuleren of te wijzigen, of proberen te annuleren
of te wijzigen.

Insider Lijst

de in artikel 7.1.1. van het Reglement beschreven lijst van Insiders.

Manager

een persoon binnen de Vennootschap die regelmatig toegang heeft
tot Voorwetenschap die direct of indirect op de Vennootschap
betrekking
heeft,
en
tevens
de
bevoegdheid
bezit
managementbeslissingen te nemen die gevolgen hebben voor de
toekomstige ontwikkelingen en bedrijfsvooruitzichten van
Vennootschap en als zodanig aangewezen is door de Compliance
Officer.
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Nauw Verbonden
Personen

met betrekking tot elk lid van
Commissarissen en de Managers:

de

Directie,

Raad

van

(a)

een echtgenoot of echtgenote, of een partner van deze
persoon die overeenkomstig het desbetreffende nationale
recht als gelijkwaardig met een echtgenoot of echtgenote
wordt aangemerkt;

(b)

een overeenkomstig het desbetreffende nationale recht ten
laste komende kind;

(c)

een ander familielid dat op de datum van het Handelen in
kwestie gedurende ten minste een jaar tot hetzelfde
huishouden als de relevante persoon heeft behoord; of

(d)

een rechtspersoon, trust of personenvennootschap waarvan
de leidinggevende verantwoordelijkheid berust bij een lid van
de Directie, Raad van Commissarissen of een Manager of
persoon als bedoeld onder a), b) of c), die direct of indirect
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.

Raad van
Commissarissen

de Raad van Commissarissen van de Vennootschap.

Verordening
Marktmisbruik of MAR

de Verordening nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de
Raad betreffende marktmisbruik, inclusief alle aanverwante
regelgeving, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Voorwetenschap

niet openbaar gemaakte informatie die concreet is en die direct of
indirect betrekking heeft op de Vennootschap of op een of meer
Financiële Instrumenten van de Vennootschap en die, indien zij
openbaar zou worden gemaakt, een significante invloed zou
kunnen hebben op de koers van deze Financiële Instrumenten van
de Vennootschap of daarvan afgeleide Financiële Instrumenten
zoals volgt uit artikel 7 van de Verordening Marktmisbruik.

Werknemer

een persoon die werkzaam is bij, of een ander soort gezagsrelatie
heeft met, de Vennootschap of een dochtervennootschap van de
Vennootschap, ongeacht de duur van het dienstverband.

WED

de Wet op de Economische Delicten, zoals van tijd tot tijd
gewijzigd.

Wft

de Wet op het financieel toezicht, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
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BIJLAGE 2
Verklaring van instemming met het Reglement (alleen van toepassing op Aangewezen
Personen)

De ondergetekende:
Achternaam:………………………………………………………………………………
Voornaam:..………………………………………………………………………………


verklaart dat hij/zij een kopie van het Reglement Voorwetenschap van Beter Bed Holding
N.V. heeft ontvangen en zich vertrouwd heeft gemaakt met de inhoud hiervan, inclusief
de sancties die van toepassing zijn op het niet voldoen aan de regels ten aanzien van
voorwetenschap en wederrechtelijke mededeling van voorwetenschap en dat hij/zij zal
voldoen met deze bepalingen en dat het Reglement ook is verstrekt aan zijn of haar
Nauw Verbonden Personen zodat zij hier ook kennis van konden nemen.



gaat ermee akkoord dat de Compliance Officer bevoegd is om onderzoek te verrichten
naar het houden van, of handelen in Financiële Instrumenten van Beter Bed Holding N.V.
of ervoor zorgdraagt dat een onderzoek wordt uitgevoerd en een schriftelijk rapport
opmaakt van de uitkomst van dit onderzoek, maar enkel nadat hij/zij de mogelijkheid
heeft gekregen om te reageren op dit onderzoek.



verklaart dat hij/zij op ieder moment uiteindelijk zelf verantwoordelijk is voor de naleving
van de toepasselijke financiële toezichtsregelgeving;



verklaart dat, op de dag van ondertekening van deze verklaring, hij/zij in bezit is van:
Soort1

Aantal

Termen die in deze verklaring met een hoofdletter zijn aangeduid en die niet (anders) zijn
gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan gegeven is in het Reglement Voorwetenschap
2017 van Beter Bed Holding N.V., tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Plaats:

Datum:

Handtekening:

1

Aandelen, opties om aandelen te verkrijgen en/of andere Financiële Instrumenten in Beter Bed Holding N.V.
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BIJLAGE 3
Toepasselijke bepalingen en meldingsverplichtingen

Belangrijke informatie
Deze Bijlage 3 biedt geen juridisch advies en dient niet als zodanig gebruikt te worden. De bijlage geeft slechts een inleiding tot de
betreffende bepalingen. De bijlage is niet opgesteld voor een bepaalde gebruiker maar als algemeen document en dient met de nodige zorg
te worden gebruikt. De bijlage pretendeert niet allesomvattend te zijn en de daarin opgenomen uitingen kunnen misleidend zijn indien er geen
professioneel juridisch advies ingewonnen wordt. In geval van twijfel ten aanzien van de onderwerpen die in deze Bijlage 3 zijn opgenomen,
wordt men geacht contact op te nemen met de Compliance Officer.
Termen die hierin met een hoofdletter zijn aangeduid en die niet (anders) zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan gegeven is in
Bijlage 1, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
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Leden van de
Directie en Raad van
Commissarissen

Managers

Aangewezen
Werknemers

Nauw
Verbonden
Personen

1.

Het verbod om te handelen met Voorwetenschap









2.

Het verbod om te Handelen tijdens een Gesloten
Periode







3.

Het verbod om wederrechtelijk mee te delen









4.

Het verbod om de markt te manipuleren









1.

Het verbod op handel met Voorwetenschap (artikel 14 MAR)
Handel met Voorwetenschap doet zich voor wanneer een persoon die over Voorwetenschap beschikt, de Voorwetenschap gebruikt om direct
of indirect Financiële Instrumenten te kopen, te verkopen of een koop- of verkoopopdracht met betrekking tot deze instrumenten te
annuleren of te wijzigen, een en ander ongeacht of dit voor eigen rekening of voor rekening van een derde gedaan wordt en ongeacht of er
daadwerkelijk een transactie plaatsvindt of dat er slechts een poging wordt gedaan. Het verbod is van toepassing op iedere persoon die in
het bezit is van Voorwetenschap en weet of zou moeten weten dat de informatie waarover hij of zij beschikt, Voorwetenschap betreft.
Het gebruik van Voorwetenschap voor een poging, een annulering of aanpassing van een order met betrekking tot een financieel instrument
waarop de informatie betrekking heeft terwijl de order werd geplaatst voordat de betrokken persoon over de Voorwetenschap beschikte,
wordt eveneens als handel met Voorwetenschap beschouwd
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Het verbod op Handel met Voorwetenschap betreft tevens het verbod op het aanbevelen van een derde om tot Handel met voorwetenschap
over te gaan of het aanzetten van een derde om tot Handel met voorwetenschap over te gaan. Het gebruik van een dergelijke aanbeveling of
aanzetting kwalificeert als Voorwetenschap indien de derde die hiervan gebruik maakt weet of behoort te weten dat dit is gebaseerd op
voorwetenschap.
2.

Het verbod om te handelen tijdens een Gesloten Periode (artikel 19 lid 11 MAR)
De MAR bepaalt dat het leden van de Directie, Raad van Commissarissen en Managers niet is toegestaan om te Handelen tijdens een
Gesloten Periode.
Uit het Reglement volgt dat Aangewezen Werknemers ook niet mogen Handelen tijdens een Gesloten Periode. Op grond van artikel 4 van het
Reglement kan de Compliance Officer de reikwijdte ook uitbreiden naar Werknemers.

3.

Verbod om wederrechtelijk mee te delen (of: tipverbod) (artikel 10 en 14 MAR)
Op grond van de MAR is het verboden om voorwetenschap wederrechtelijk mee te delen. Er is sprake van een wederrechtelijke mededeling
van Voorwetenschap als een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die over Voorwetenschap beschikt, deze Voorwetenschap
bekendmaakt aan enig andere persoon, tenzij de bekendmaking plaatsvindt uit hoofde van de normale uitoefening van werk, beroep of
functie.
Tevens vormt de verdere doorgifte van aanbevelingen of aansporingen van een derde om tot handel over te gaan een wederrechtelijke
mededeling van Voorwetenschap wanneer de persoon die de aanbeveling of aansporing bekendmaakt, wist of had moeten weten dat deze
aanbeveling of aansporing op Voorwetenschap was gebaseerd.

4.

Het verbod om de markt te manipuleren (artikel 12 en 15 MAR)
Het is verboden om de markt te manipuleren of om te trachten de markt te manipuleren. Op grond van de MAR is het ieder persoon te allen
tijde – ook indien hij of zij niet over Voorwetenschap beschikt – verboden:
(a)

het aangaan van een transactie, het plaatsen van een handelsorder of elke andere gedraging:
(i)

die daadwerkelijk of waarschijnlijk onjuiste of misleidende signalen afgeeft met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar
of de koers van een financieel instrument; of

Reglement Voorwetenschap 2017 Beter Bed Holding N.V.

(ii)

die de koers van een of meer Financiële Instrumenten daadwerkelijk of waarschijnlijk op een abnormaal of kunstmatig niveau
brengt,

tenzij de persoon die de transactie aangaat, de handelsorder plaatst of andere gedragingen verricht, aantoont dat zijn
beweegredenen voor deze transactie, deze order of dit gedrag gerechtvaardigd waren en in overeenstemming met de gebruikelijke
marktpraktijken.
(b)

het aangaan van een transactie, het plaatsen van een handelsorder of iedere andere activiteit of gedraging met gevolgen of
waarschijnlijke gevolgen voor de koers van een of meer Financiële Instrumenten waarbij gebruik wordt gemaakt van een kunstgreep
of enigerlei andere vorm van bedrog;

(c)

de verspreiding van informatie, via de media, met inbegrip van internet, of via andere kanalen, waardoor daadwerkelijk of
waarschijnlijk onjuiste of misleidende signalen worden afgegeven met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de koers van
een financieel instrument, of de koers van een of meer Financiële Instrumenten daadwerkelijk of waarschijnlijk op een abnormaal of
kunstmatig niveau wordt gebracht, met inbegrip van de verspreiding van geruchten wanneer de persoon die de informatie
verspreidde, wist of had moeten weten dat de informatie onjuist of misleidend was; of

(d)

de verspreiding van onjuiste of misleidende informatie of de verspreiding van onjuiste of misleidende inputs in verband met een
benchmark wanneer de persoon die de informatie of de input verspreidde, wist of had moeten weten dat de informatie onjuist of
misleidend was, of enigerlei andere gedraging waardoor de berekening van een benchmark wordt gemanipuleerd.

De MAR verbiedt ook een poging tot marktmanipulatie. Een dergelijke poging kan zich onder meer voordoen wanneer de activiteit wordt
gestart, maar niet voltooid.
Sancties
Op dit moment gelden de volgende sancties indien een persoon één van de voorgaande bepalingen overtreedt:
a. Administratieve boete: als de AFM een overtreding vaststelt, dan kan zij een bestuurlijke boete opleggen.
b. Last onder dwangsom: de AFM kan een last onder dwangsom opleggen.
c. Economisch delict: o.a. gevangenisstraf, een taakstraf of boete.
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Leden van de Directie
en Raad van
Commissarissen
1.

Meldingsverplichting na Handelen op
grond van de MAR



2.

Meldingsverplichting na benoeming



3.

Meldingsverplichting wanneer een andere
naamloze vennootschap een Genoteerde
Groepsvennootschap wordt



4.

Meldingsverplichting van alle transacties
in aandelen op grond van de Wft



5.

Verplichting om Nauw Verbonden
Personen te informeren



1.

Meldingsverplichting na Handelen (artikel 19 MAR)

Managers



Aangewezen
Werknemers

Nauw Verbonden
Personen





Op basis van de MAR dient ieder persoon met leidinggevende verantwoordelijkheid, i.e. de leden van de Directie, de Raad van Commissarissen
en de Managers, evenals een Nauw Verbonden Persoon, alle voor eigen rekening verrichtte transacties in aandelen, derivaten of andere
Financiële Instrumenten verband houdende met de Vennootschap te melden aan (i) de AFM, en (ii) de Compliance Officer. De
meldingsverplichting geldt alleen wanneer de opeenvolgende transacties in het betreffende kalenderjaar ten minste EUR 5.000 bedragen. Deze

Reglement Voorwetenschap 2017 Beter Bed Holding N.V.

melding dient onverwijld plaats te vinden en niet later dan drie werkdagen na de datum van de transactie.
De meldingsverplichting geldt voor alle transacties die verband houden met Financiële Instrumenten van de Vennootschap. Dit betreft niet
alleen tot de verwerving en het overdragen van de financiële instrumenten, maar ook transacties zoals:
(a) het als zekerheid verstrekken of uitlenen van Financiële Instrumenten door of namens een lid van de Directie, de Raad van
Commissarissen, Manager of een Nauw Verbonden Persoon;
(b) transacties uitgevoerd door iedere persoon die beroepsmatig transacties aangaat of verricht of iedere andere persoon namens een lid
van de Directie, de Raad van Commissarissen, Manager of een Nauw Verbonden Persoon, ook indien discretionaire bevoegdheid wordt
uitgeoefend;
(c) transacties in het kader van een levensverzekeringspolis, waarbij:
a. de polishouder een lid van de Directie, de Raad van Commissarissen, een Manager of een Nauw Verbonden Persoon is;
b. het beleggingsrisico gedragen wordt door de polishouder; en
c. de polishouder de (discretionaire) bevoegdheid heeft om ten aanzien van specifieke instrumenten in die levensverzekeringspolis
beleggingsbeslissingen te nemen of transacties te verrichten in verband met specifieke instrumenten van die
levensverzekeringspolis.
De MAR introduceert ook de verplichting voor de leden van de Directie, de Raad van Commissarissen en de Managers om de Nauw Verbonden
Personen schriftelijk in kennis te stellen van hun verantwoordelijkheden uit hoofde van artikel 19 MAR. Een afschrift van deze kennisgeving
moet door hen worden bewaard.
2.

Meldingsverplichting na benoeming leden van de Directie en Raad van Commissarissen (artikel 5:48 (3) Wft)
De bestuurders en commissarissen dienen binnen twee weken na hun benoeming de AFM in kennis te stellen van het aantal aandelen waarover
zij beschikken en het aantal stemmen dat zij kunnen uitbrengen op het geplaatste kapitaal van de Vennootschap of een Genoteerde
Groepsvennootschap.
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3.

Meldingsverplichting indien een uitgevende instelling een Genoteerde Groepsvennootschap wordt (artikel 5:48 (5) Wft)
De Leden van de Directie en de Raad van Commissarissen dienen de Compliance Officer en de AFM onverwijld in kennis te stellen van het
aantal aandelen waarover zij beschikken en van het aantal stemmen dat zij kunnen uitbrengen op het geplaatste kapitaal wanneer een andere
naamloze vennootschap een Genoteerde Groepsvennootschap wordt.

4.

Meldingsverplichting van alle transacties in aandelen op grond van de Wft (artikel 5:48 (6) Wft)
De directeuren en commissarissen dienen de Compliance Officer en de AFM onverwijld in kennis te stellen van elke wijziging in het aantal
aandelen waarover zij beschikken en van elke wijziging in het aantal stemmen dat zij kunnen uitbrengen op het geplaatste kapitaal van de
Vennootschap of een Genoteerde Groepsvennootschap.

5.

Verplichting om Nauw Verbonden Personen te informeren
De leden van de Directie, de Raad van Commissarissen en de Managers hebben de verplichting om Nauw Verbonden Personen schriftelijk te
wijzen op hun meldingsverplichtingen op grond van artikel 19 van de MAR en dienen een afschrift van deze kennisgeving te bewaren.
Sancties
Op dit moment gelden onder meer de volgende sancties:
Overtreding van artikel 19 MAR:
a. Administratieve boete: de AFM kan een administratieve boete opleggen van EUR 500,000 voor een overtreding door een
natuurlijk persoon. Rechtspersonen kunnen ook een boete van EUR 1,000,000 krijgen. Hogere boetes kunnen onder meer
worden opgelegd indien er sprake is van recidive of wanneer er een groot voordeel door de overtreding is behaald.
b. Last onder dwangsom: de AFM kan een last onder dwangsom opleggen.
c. Economisch delict: overtreding van artikel 19 MAR kwalificeert als een overtreding onder de Wet op de Economische Delicten,
tenzij de overtreding opzettelijk plaatsvond. In dat geval kwalificeert het als misdrijf. Voor overtreding van artikel 19 MAR kan
een gevangenisstraf voor maximaal 2 jaar worden opgelegd, een taakstraf of een boete van EUR 20,500. In bepaalde gevallen
kan deze boete worden verhoogd en/of kunnen additionele sancties worden opgelegd.
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Overtreding van artikel 5:48 Wft:
a. Administratieve boete: de AFM kan een boete opleggen van EUR 1,000,000 voor een overtreding door een natuurlijk persoon.
Rechtspersonen kunnen een boete van EUR 1,000,000 krijgen. Hogere boetes kunnen onder meer worden opgelegd indien er
sprake is van recidive of wanneer er een groot voordeel door de overtreding is behaald.
b. Last onder dwangsom: de AFM kan een last onder dwangsom opleggen.
c. Economisch delict: overtreding van artikel 5:48 Wft kwalificeert als een overtreding onder de Wet op de Economische
Delicten, tenzij de overtreding opzettelijk plaatsvond. In dat geval kwalificeert het als misdrijf. Voor overtreding van artikel 5:48
Wft kan een gevangenisstraf voor maximaal 2 jaar worden opgelegd, een taakstraf of een boete van EUR 20,500. In bepaalde
gevallen kan deze boete worden verhoogd en/of kunnen additionele sancties worden opgelegd.
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