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VOORWOORD 

Handel met voorwetenschap gaat in tegen het basisprincipe dat iedereen die handelt op een 

aandelenbeurs tegelijkertijd toegang moet hebben tot dezelfde informatie. Iedereen die 

betrokken is bij ForFarmers heeft de verantwoordelijkheid om voorwetenschap vertrouwelijk 

te houden. Als iemand voorwetenschap heeft, mag die persoon niet Handelen in ForFarmers-

Effecten.  

Dit 'Reglement Voorwetenschap' is bedoeld om ervoor te zorgen dat alle ForFarmers-

Werknemers (in dezen inclusief Bestuurders) zich houden aan de regels voor handel met 

voorwetenschap. Het Reglement Voorwetenschap beoogt het risico te beperken dat de goede 

reputatie en de zakelijke integriteit van ForFarmers worden geschonden als gevolg van 

verboden of ongewenste handel in ForFarmers-Effecten. Het niet naleven van de regels in dit 

Reglement Voorwetenschap kan leiden tot disciplinaire of andere maatregelen en/of ernstige 

sancties, zoals omschreven en bedoeld in bepaling 6 van dit Reglement Voorwetenschap.  

Het Reglement Voorwetenschap van ForFarmers is voor het eerst vastgesteld op 15 april 

2016 en vervolgens door het Bestuur aangepast, geherformuleerd en met goedkeuring van de 

Raad van Commissarissen vastgesteld op 24 oktober 2018, dit mede in verband met de 

beursnotering van ForFarmers aan Euronext Amsterdam en bepaalde herziene regels en 

procedures in de MAR. Dit aangepaste, geherformuleerde en vastgestelde Reglement 

Voorwetenschap zal ingaan per 1 januari 2019. Voor vragen over het Reglement 

Voorwetenschap van ForFarmers kan contact worden opgenomen met onze Compliance 

Officer (zoals aangesteld en aangekondigd in overeenstemming met bepaling 5 hieronder).  
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1 REIKWIJDTE EN DEFINITIES 

1.1 Dit Reglement Voorwetenschap geldt voor alle personen die voor ForFarmers 

werken, volgens een arbeidsovereenkomst of anderszins, inclusief zelfstandigen 

zonder personeel en Bestuurders (tezamen aangeduid als "ForFarmers 

Werknemers"). Zoals uiteengezet in dit Reglement Voorwetenschap, gelden 

bepaalde delen van het Reglement Voorwetenschap alleen voor een bepaalde groep 

ForFarmers Werknemers, bijvoorbeeld Bestuurders.  

1.2 Bepaalde termen die in dit reglement met een hoofdletter worden geschreven hebben 

de betekenis zoals omschreven in Bijlage 1 (Definities). Naargelang de context wordt 

met elk voornaamwoord de betreffende mannelijke, vrouwelijke en neutrale vorm 

bedoeld. 

2 REGELS VOOR ALLE FORFARMERS WERKNEMERS 

2.1 Voorwetenschap 

Voorwetenschap is een belangrijke term in dit reglement. Met betrekking tot 

ForFarmers wordt er met Voorwetenschap in essentie niet openbaar gemaakte 

informatie bedoeld die van invloed kan zijn op de koers van ForFarmers-Effecten. 

Zie Bijlage 1 bij dit reglement voor de volledige juridische definitie.  

2.2 Verbod op handel met voorwetenschap 

2.2.1 Als een ForFarmers Werknemer over Voorwetenschap beschikt, mag hij die 

informatie niet gebruiken om te Handelen, of om te trachten te Handelen, in 

ForFarmers-Effecten. Een annulering of wijziging van een opdracht met betrekking 

tot ForFarmers-Effecten wordt ook als Handelen beschouwd. 

2.2.2 Dit verbod geldt niet indien de ForFarmers Werknemer Handelt te goeder trouw ter 

nakoming van een opeisbaar geworden verplichting (en niet om het verbod op handel 

met voorwetenschap te omzeilen of om een andere onwettige reden) en wanneer (a) 

de verplichting voortvloeit uit een geplaatste opdracht of een getekende 

overeenkomst, of (b) de transactie plaatsvindt om te voldoen aan een wettelijke of 

regelgevingsverplichting die is ontstaan voordat de betreffende ForFarmers-

Werknemer Voorwetenschap bezat.  

2.3 Mededelings- en tipverbod 

2.3.1 Een ForFarmers Werknemer mag geen Voorwetenschap openbaar maken aan een 

ander, tenzij deze openbaarmaking strikt plaatsvindt als onderdeel van de normale 

taak of functie van de ForFarmers Werknemer en de ontvanger van de 

Voorwetenschap een geheimhoudingsplicht heeft. 
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2.3.2 Een ForFarmers-Werknemer die beschikt over Voorwetenschap mag anderen niet 

aanbevelen of aanzetten tot het Handelen in ForFarmers-Effecten. 

2.4 Geen Handel buiten Open Periodes 

2.4.1 Bestuurders en alle ForFarmers-Werknemers die op de lijst van personen met 

voorwetenschap staan vermeld als persoon met toegang tot Voorwetenschap, of die 

als zodanig geïnstrueerd zijn door de Compliance Officer, mogen niet handelen in 

ForFarmers-Effecten buiten een Open Periode, ongeacht of zij over Voorwetenschap 

beschikken. 

2.4.2 De Open Periodes in enig kalenderjaar zijn de perioden beginnende op de eerste dag 

na publicatie door ForFarmers van:  

(i) de jaarrekening tot en met 31 maart van dat jaar; 

(ii) de eerste kwartaal trading update (Q1) tot en met 15 mei van dat jaar;  

(iii) de halfjaarcijfers tot en met 30 september van dat jaar; 

(iv) de derde kwartaal trading update (Q3) tot en met 15 november van dat jaar . 

2.4.3 De Compliance Officer zal vóór het begin van ieder boekjaar de specifieke data van 

de Open Periodes in dat boekjaar communiceren op het ForFarmers-intranet. Alle 

wijzigingen of aanvullingen zullen op dezelfde manier worden aangekondigd.  

2.5 Geen Handel in ForFarmers-Effecten bij opname op lijst van personen met 

voorwetenschap 

Een ForFarmers Werknemer mag niet Handelen in ForFarmers-Effecten wanneer hij 

voor bepaalde gebeurtenissen of transacties op een lijst van personen met 

Voorwetenschap staat (zie bepaling 4 van dit reglement met betrekking tot deze lijst 

van personen met voorwetenschap), ongeacht of deze persoon Voorwetenschap 

bezit, tenzij de Compliance Officer (a) anders heeft aangegeven, of (b) dispensatie 

heeft verleend in overeenstemming met bepaling 2.8 van dit reglement.  

2.6 Geen Handel in ForFarmers-Effecten wanneer dit een overtreding van 

ForFarmers-instructies vormt 

Een ForFarmers Werknemer (of andere persoon die is aangewezen door de 

Compliance Officer) mag niet Handelen in ForFarmers-Effecten wanneer de 

Compliance Officer hem dit heeft verboden, ongeacht of hij Voorwetenschap bezit.  

2.7 Leden van de Raad van Commissarissen 

Het is een lid van de Raad van Commissarissen verboden om ForFarmers-Effecten 

in bezit te hebben in het geval hij niet ook lid is/was van Coöperatie FromFarmers 

U.A., zulks met uitzondering van ForFarmers-certificaten van aandelen die het 
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betreffende lid van de Raad van Commissarissen al in bezit had bij de eerste toelating 

van, en handel in, gewone aandelen ForFarmers op Euronext Amsterdam op 24 mei 

2016. 

2.8 Vrijstelling / niet toepasselijk  

De Compliance Officer kan een ForFarmers Werknemer vrijstelling verlenen van elk 

van de beperkingen in de bepalingen 2.4 tot en met 2.6, voor zover dit wettelijk 

toegestaan is. Elk vrijstellingsverzoek dient schriftelijk te worden ingediend, waarbij 

de redenen voor het verzoek dienen te worden vermeld. Een vrijstelling van een 

verbod welke wordt verleend door de Compliance Officer doet geen afbreuk aan de 

wettelijke verboden op marktmisbruik, waaronder het verbod op handel met 

voorwetenschap.  

De verboden in de bepalingen 2.2, 2.4 en 2.5 zijn niet van toepassing op:  

(a)  de gebeurtenissen omschreven in bepaling 2.2.2; 

(b) het aanvaarden van ForFarmers-Effecten overeenkomstig een werknemers 

participatieregeling in aanmerking genomen dat daarbij een bestendige 

gedragslijn wordt gehanteerd met betrekking tot de voorwaarden en de 

periodiciteit van een dergelijke regeling; 

(c) de verwerving van ForFarmers-Effecten door middel van dividendbetalingen, 

anders dan in de vorm van een keuze dividend; of  

(d) andere transacties die worden uitgesloten door of krachtens de MAR en 

gedelegeerde verordeningen. 

2.9 Raadplegen Compliance Officer 

Een ForFarmers Werknemer kan de Compliance Officer raadplegen over de vraag 

of een bepaalde Handeling of ander gedrag is toegestaan onder deze bepaling 2 (zie 

ook bepaling 5.4 van dit reglement).  

3 AANVULLENDE REGELS VOOR PDMR'S, INCLUSIEF BESTUURDERS 

3.1 Meldingen van Bestuurders  

3.1.1 Iedere bestuurder dient zowel bij de AFM als bij de Compliance Officer een melding 

te doen: 

(a) onverwijld: van elke wijziging in het aantal aandelen of stemrechten in 

ForFarmers of een andere Gelieerde Uitgevende Instelling die hij ter 
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beschikking heeft (of die geacht worden tot zijn beschikking te staan). In 

deze context wordt met "aandeel" ook de rechten bedoeld om aandelen te 

verkrijgen, zoals opties. Een wijziging in het soort belang treedt 

bijvoorbeeld op wanneer een optie wordt uitgeoefend en als gevolg daarvan 

aandelen worden verkregen; 

(b) binnen twee weken na zijn benoeming: van alle aandelen en stemrechten 

in ForFarmers of een andere Gelieerde Uitgevende Instelling die hij ter 

beschikking heeft (of die geacht worden tot zijn beschikking te staan). 

3.1.2 Als een onderneming een Gelieerde Uitgevende Instelling van ForFarmers wordt, 

dient iedere Bestuurder onverwijld alle aandelen en stemrechten in die nieuw 

gelieerde uitgevende instelling die hij ter beschikking heeft (of die geacht worden 

tot zijn beschikking te staan) te melden, tenzij deze melding reeds heeft 

plaatsgevonden als gevolg van een substantieel belang in deze gelieerde uitgevende 

instelling. 

3.2 Meldingen PDMR’s niet zijnde Bestuurders 

Iedere PDMR niet zijnde een Bestuurder dient onverwijld en uiterlijk binnen 3 

werkdagen bij zowel de AFM als bij de Compliance Officer elke transactie in 

ForFarmers-Effecten te melden die door of namens hem is uitgevoerd. Bijlage 2 bij 

dit reglement bevat een niet-uitputtende lijst van transacties die gemeld dienen te 

worden.  

3.3 Andere regels aangaande meldingen voor alle PDMR's  

3.3.1 PDMR's dienen iedere persoon die namens hen transacties organiseert of uitvoert, 

zoals een eigen portfoliobeheerder, zodanig te instrueren dat zij tijdig op de hoogte 

worden gebracht van elke transactie of wijziging die overeenkomstig de bepalingen 

3.1 en 3.2 van dit Reglement Voorwetenschap gemeld dient te worden of zodat de 

verplichte meldingen namens hen worden gedaan.  

3.3.2 PDMR's dienen de Compliance Officer op de hoogte te brengen van alle personen 

die als Nauw Verbonden Personen kwalificeren (zie Bijlage 1 voor de volledige 

wettelijke definitie van "Nauw Verbonden Personen"). Onder deze personen vallen 

echtgenoten, bepaalde andere familieleden en bepaalde juridische entiteiten die 

worden beheerd of aangestuurd door PDMR's of hun Nauw Verbonden Personen. 

3.3.3 PDMR's dienen hun Nauw Verbonden Personen schriftelijk op de hoogte te brengen 

(en een kopie daarvan te  bewaren) van hun verplichting om onverwijld en uiterlijk 

binnen 3 werkdagen bij de AFM en bij de Compliance Officer elke transactie in 

ForFarmers-Effecten te melden. 
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PDMR's en hun Nauw Verbonden Personen kunnen de Compliance Officer 

verzoeken om de benodigde meldingen aan de AFM namens hen te versturen. Dit 

verzoek dient schriftelijk te worden ingediend. De Compliance Officer moet het 

verzoek in verband met: 

a. de melding onder 3.1.1 (a) hebben ontvangen vóór 13.00 uur CET op de derde 

werkdag voor de beoogde datum van de transactie (of andere gebeurtenis als 

gevolg waarvan de melding dient te worden gedaan);  

b. de melding onder 3.1.1 (b) hebben ontvangen binnen 24 uur na iedere 

transactie. 

Het verzoek dient vergezeld te gaan van een conceptdocument met alle details (voor 

zover beschikbaar) die bij de AFM gemeld dienen te worden. Op de datum van de 

transactie (of andere gebeurtenis als gevolg waarvan de melding dient te worden 

gedaan) moet de PDMR (dan wel diens Nauw Verbonden Persoon) deze details 

bevestigen (of aanpassen). De Compliance Officer kan aanvullende eisen stellen om 

zeker te zijn van een correcte en tijdige melding bij de AFM. PDMR's (dan wel hun 

Nauw Verbonden Persoon) blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor 

meldingen bij de AFM die namens hen worden gedaan. 

4 LIJST VAN PERSONEN MET VOORWETENSCHAP  

4.1 Overeenkomstig wettelijke verplichtingen van ForFarmers onder de MAR zal 

ForFarmers een lijst bijhouden van personen die (mogelijk) toegang hebben tot 

Voorwetenschap (de "lijst van personen met voorwetenschap"). De lijst van 

personen met voorwetenschap is opgedeeld in verschillende afdelingen die verband 

houden met verschillende soorten Voorwetenschap, en in een afdeling met de 

gegevens van Personen binnen ForFarmers met Permanente Voorwetenschap. In het 

geval van nieuwe Voorwetenschap zullen er nieuwe afdelingen aan de lijst van 

personen met voorwetenschap worden toegevoegd, die verband houden met 

Voorwetenschap inzake bepaalde gebeurtenissen of bepaalde transacties. De diverse 

afdelingen van de lijst van personen met voorwetenschap wordt bijgehouden door 

de Compliance Officer of door een persoon die aan het betreffende project of de 

betreffende gebeurtenis werkt. 

4.2 De lijst van personen met voorwetenschap bevat de volgende gegevens van personen 

die toegang hebben tot Voorwetenschap:  

(a) Voornaam/voornamen en achternaam/achternamen, evenals 

achternaam/achternamen bij de geboorte 

(b) Zakelijke telefoonnummer(s) 
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(c) Bedrijfsnaam en adres 

(d) Functie en de reden dat deze persoon voorwetenschap heeft 

(e) De datum en tijd waarop deze persoon toegang heeft verkregen tot 

Voorwetenschap, of, bij Personen met Permanente Voorwetenschap, de 

datum en tijd waarop een persoon is opgenomen in de afdeling van personen 

met permanente voorwetenschap 

(f) Datum en tijd waarop een persoon geen toegang meer heeft tot 

Voorwetenschap 

(g) Geboortedatum 

(h) Nationaal identificatienummer (in Nederland het BSN nummer) 

(i) Persoonlijke telefoonnummers 

(j) Volledig privé adres 

4.3 ForFarmers is de gegevensbeheerder ten aanzien van de verwerking van persoonlijke 

gegevens die worden opgenomen in de lijst van personen met voorwetenschap, en 

mag deze gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de geldende 

wetgeving en voor de volgende doeleinden: 

(a) het bijhouden van de lijst overeenkomstig dit Reglement Voorwetenschap; 

(b) het voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder de MAR en 

gedelegeerde verordeningen, en het voldoen aan verzoeken van de AFM of 

een andere bevoegde autoriteit;  

(c) het controleren van de stroom van Voorwetenschap, inclusief het beheren 

van de verplichtingen ten aanzien van vertrouwelijkheid die ForFarmers in 

acht moet nemen; 

(d) het informeren van bepaalde ForFarmers Werknemers over Open Periodes; 

(e) het informeren van ForFarmers Werknemers over welke andere personen in 

dezelfde rubriek van de lijst van personen met voorwetenschap zijn 

opgenomen; 

(f) het houden of opdracht geven tot een onderzoek naar transacties die zijn 

uitgevoerd door of namens een ForFarmers-Werknemer of Nauw 

Verbonden Persoon van een Bestuurder of andere PDMR.  
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4.4 De lijst van personen met voorwetenschap en alle wijzigingen hierop worden 

gedateerd. ForFarmers zal de lijst van personen met voorwetenschap bewaren 

gedurende een periode van minimaal vijf jaar na het opstellen of bijwerken daarvan. 

Als dergelijke gegevens nodig zijn voor een intern of extern onderzoek, voor het 

beslechten van een geschil of in verband met gerechtelijke procedures, zal 

ForFarmers de betreffende gegevens bewaren totdat het betreffende onderzoek, het 

betreffende geschil of de betreffende gerechtelijke procedure is afgerond.  

4.5 ForFarmers zal een ForFarmers Werknemer informeren over het feit dat hij op de 

lijst met personen met voorwetenschap is geplaatst.  Een ForFarmers Werknemer op 

de lijst van personen met voorwetenschap dient schriftelijk te verklaren dat hij zich 

bewust is van zijn plichten die vermeld staan in dit Reglement Voorwetenschap, en 

van de toepasselijke sancties die zijn opgenomen - en waarnaar wordt verwezen - in 

bepaling 6 van dit Reglement Voorwetenschap. 

4.6 ForFarmers kan de AFM of andere bevoegde autoriteiten op verzoek informatie van 

de lijst van personen met voorwetenschap verstrekken. Informatie van de lijst van 

personen met voorwetenschap zal niet worden verstrekt aan andere partijen, tenzij 

de wet dit vereist of toestaat, of tenzij dit het rechtmatig belang van ForFarmers 

dient.  

4.7 Personen op de lijst van personen met voorwetenschap hebben het recht om hun 

persoonsgegevens die door ForFarmers worden verwerkt in te zien en om verzoeken 

in te dienen voor benodigde aanpassingen. Personen kunnen ook een verzoek 

indienen om de namen in te zien van de andere personen op de relevante lijst van 

personen met voorwetenschap.  

5 COMPLIANCE OFFICER 

5.1 Het Bestuur zal aankondigen wie is aangesteld als Compliance Officer en wat diens 

contactgegevens zijn. De Compliance Officer kan, in overleg met het Bestuur, een 

of meerdere plaatsvervangers aanwijzen om zijn taken en bevoegdheden uit te 

voeren. 

5.2 De Compliance Officer heeft de taken en bevoegdheden die in dit reglement aan hem 

worden toegekend. Het Bestuur kan aan de Compliance Officer aanvullende taken 

of bevoegdheden toekennen.  

5.3 De Compliance Officer kan in uitzonderlijke omstandigheden en na overleg met een 

lid van het Bestuur vrijstelling verlenen van verboden, beperkingen of verplichtingen 

die zijn opgenomen in dit reglement, voor zover dit wettelijk is toegestaan.  
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5.4 Iedere ForFarmers Werknemer en aan een PDMR Nauw Verbonden Persoon kan bij 

de Compliance Officer navraag doen of een verbod, beperking of verplichting in dit 

reglement op hem van toepassing is. Als een ForFarmers Werknemer twijfelt of een 

verbod of verplichting voor hem geldt, wordt hem aangeraden om contact op te 

nemen met de Compliance Officer en deze om advies te vragen. ForFarmers 

Werknemers zijn te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het naleven van dit 

reglement en van de toepasselijke wet- en regelgeving.  

5.5 De Compliance Officer heeft de bevoegdheid om een onderzoek te houden naar 

transacties die zijn uitgevoerd door of namens een ForFarmers-Werknemer of een 

Nauw Verbonden Persoon van een PDMR, of om opdracht te geven tot een dergelijk 

onderzoek. Indien dit als passend wordt geacht, kan de Compliance Officer van de 

uitkomsten van het onderzoek verslag uitbrengen bij de voorzitter van de Raad van 

Commissarissen en/of het Bestuur.  

6 SANCTIES 

6.1 Bij elke overtreding van een bepaling in dit reglement behoudt ForFarmers zich het 

recht voor om sancties op te leggen waartoe zij bevoegd is krachtens de wet en/of de 

(arbeids)overeenkomst met de persoon in kwestie. Mogelijke sancties zijn 

beëindiging van de (arbeids)overeenkomst met de betreffende persoon door ontslag 

op staande voet of anderszins.  

6.2 Op het intranet van ForFarmers is een omschrijving te vinden van de verboden op 

marktmisbruik krachtens de MAR en van de gerelateerde minimumsancties.  

7 OVERIG 

7.1 Omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet 

Na voorafgaand overleg met de Compliance Officer en de Raad van Commissarissen 

heeft het Bestuur het recht om beslissingen te nemen in omstandigheden waarin dit 

reglement niet voorziet, op voorwaarde dat dit in overeenstemming is met alle 

toepasselijke wettelijke bepalingen, inclusief de MAR.  

7.2 Wijzigingen 

De bepalingen in dit reglement kunnen worden aangepast en/of geherformuleerd 

middels een besluit van het Bestuur, met voorafgaande goedkeuring van de Raad van 

Commissarissen. Aanpassingen en herformuleringen treden in werking na publicatie 

op het intranet van ForFarmers, tenzij in de aankondiging anders vermeld.   
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7.3 Toepasselijk recht 

Op dit reglement is de Nederlandse wet van toepassing. 
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BIJLAGE 1: DEFINITIES 

 

 

  

AFM Stichting Autoriteit Financiële Markten. 

Bestuurder  Een lid van het Bestuur of de Raad van Commissarissen. 

Bestuur 

 

Het bestuur van ForFarmers. 

  

ForFarmers ForFarmers N.V. 

ForFarmers Werknemers Personen die taken uitvoeren voor ForFarmers, volgens een 

arbeidsovereenkomst of anderszins, inclusief zelfstandigen 

zonder personeel, leden van het Bestuur en de Raad van 

Commissarissen en andere PDMR's. 

ForFarmers-Effecten Aandelen of -schuldinstrumenten, of derivaten van ForFarmers 

of andere financiële instrumenten die hieraan gelieerd zijn. 

Gelieerde Uitgevende Instelling Enige andere uitgevende instelling waarvan de aandelen of 

certificaten van aandelen (of daaraan gelijkgestelde 

verhandelbare instrumenten) zijn toegelaten tot de handel op een 

gereglementeerde markt binnen de Europese Economische 

Ruimte en (i) die binnen de ForFarmers-groep valt; (ii) waarin 

ForFarmers een deelneming heeft en waarvan de meest recent 

vastgestelde omzet minimaal 10% van de geconsolideerde omzet 

van ForFarmers bedraagt; of (iii) die rechtstreeks of middelijk 

meer dan 25% van het door ForFarmers uitgegeven 

aandelenkapitaal in bezit heeft. 

Handel of Handelen Het direct of indirect, voor eigen rekening of voor rekening van 

een derde partij, verkrijgen, beschikken over of anderszins 

uitvoeren van transacties met betrekking tot financiële 

instrumenten. 

Een annulering of wijziging van een opdracht met betrekking tot 

een financieel instrument wordt ook als Handelen beschouwd.  
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MAR Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en 

de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik 

(Verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van 

Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en 

Richtlijnen 2003/124, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de 

Commissie. 

Nauw Verbonden Personen (a) een echtgenoot of een echtgenote die overeenkomstig de 

nationale wetgeving aan een echtgenoot of echtgenote 

wordt gelijkgesteld;  

(b) een (financieel) ten laste komend kind, overeenkomstig 

de nationale wetgeving;  

(c) een ander familielid dat op de datum van de betreffende 

transactie minimaal een jaar deel uitmaakt van hetzelfde 

huishouden; of  

(d) een rechtspersoon, trust of partnerschap waarvan de 

leidinggevende verantwoordelijkheden berusten bij een 

PDMR of bij een persoon zoals bedoeld in punt (a), (b) 

of (c), die direct of indirect wordt aangestuurd door een 

dergelijke persoon, die is opgezet ten behoeve van de 

betreffende persoon, of waarvan het economische 

belang in substantiële mate gelijk is aan dat van de 

betreffende persoon. 

Open Periode Periodes gedefinieerd in bepaling 2.4.2 van dit reglement.  

PDMR een persoon met leidinggevende verantwoordelijkheid (person 

discharging managerial responsibilities), oftewel een persoon 

binnen ForFarmers die: 

(a) lid is van het bestuurs- of toezichthoudend orgaan van 

ForFarmers; of 

(b) een senior leidinggevende die geen lid is van de organen 

genoemd onder punt (a), die regelmatig toegang heeft 

tot voorwetenschap die direct of indirect verband houdt 

met die entiteit, en de bevoegdheid heeft om 

bestuurlijke beslissingen te nemen die gevolgen hebben 
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voor toekomstige ontwikkelingen en zakelijke 

vooruitzichten bij ForFarmers. 

Om twijfel te voorkomen wordt ieder lid van het Bestuur en de 

Raad van Commissarissen beschouwd als PMDR. 

Personen met Permanente 

Voorwetenschap 

Personen die te allen tijd toegang hebben tot alle voorwetenschap 

binnen ForFarmers. 

Personen met Permanente Voorwetenschap zijn of zullen op het 

permanente deel van de ForFarmers-lijst van personen met 

voorwetenschap worden geplaatst, en krijgen een e-mail waarin 

ze hierover worden geïnformeerd. 

Raad van Commissarissen De raad van commissarissen van ForFarmers. 

Voorwetenschap Informatie van een precieze aard, die niet openbaar is gemaakt, 

direct of indirect verband houdend met ForFarmers of met een 

of meerdere financiële instrumenten (inclusief ForFarmers-

Effecten), en die bij openbaarmaking een significant effect zou 

hebben op de prijzen van die financiële instrumenten of op de 

prijs van gerelateerde afgeleide financiële instrumenten.  
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BIJLAGE 2: NIET-UITPUTTENDE LIJST VAN TRANSACTIES DIE DOOR 

PMDR'S EN NAUW VERBONDEN PERSONEN VAN PMDR'S GEMELD DIENEN 

TE WORDEN 

De transacties in ForFarmers-Effecten die krachtens artikel 19 van de MAR gemeld dienen te 

worden bij de AFM en bij ForFarmers zijn onder meer de volgende:  

 

a) verwervingen of vervreemdingen;  

b) transacties uitgevoerd door iedere persoon die beroepsmatig transacties aangaat of 

verricht of iedere andere persoon namens een PMDR of een persoon die nauw met 

hem is verbonden, ook indien discretionaire bevoegdheid wordt uitgeoefend 

(bijvoorbeeld onder een eigen portfolio of een vermogensbeheermandaat);  

c) gedane of ontvangen schenkingen of donaties, en ontvangen erfenissen;  

d) aanname of uitoefening van een aandelenoptie, inclusief een aandelenoptie die is 

verstrekt aan leidinggevenden of werknemers als onderdeel van hun 

beloningspakket, en de vervreemding van aandelen die voortvloeit uit het 

uitoefenen van een aandelenoptie;  

e) intekening op een kapitaalverhoging of uitgifte van schuldinstrumenten;  

f) voorwaardelijke transacties bij het optreden van deze voorwaarden en de 

daadwerkelijke uitvoering van de transacties;  

g) automatische of niet-automatische omzetting van een financieel instrument in een 

ander financieel instrument, inclusief het omzetten van converteerbare obligaties in 

aandelen;  

h) het als zekerheid (of belang met een vergelijkbare zekerheid) verstrekken, lenen of 

uitlenen van financiële instrumenten door of namens een PMDR of een persoon die 

nauw met hem is verbonden; 

i) short sale, inschrijving of handel; 

j) het aangaan of verrichten van equity swaps;  

k) transacties in of gerelateerd aan derivaten, inclusief in geld afgewikkelde 

transacties;  

l) het aangaan van een contract for difference voor een financieel instrument van 

ForFarmers of voor emissierechten of geveilde producten die hierop zijn 

gebaseerd;  

m) verwerving, vervreemding en uitoefening van rechten, inclusief put- en call-opties, 

en garanties;  

n) transacties in derivaten en financiële instrumenteren die gekoppeld zijn aan een 

schuldinstrument van ForFarmers, inclusief credit default swaps;  

o) transacties uitgevoerd in indexgerelateerde producten, pakketten en derivaten, voor 

zover verplicht overeenkomstig artikel 19 van de MAR;  

p) transacties uitgevoerd in aandelen of eenheden van investeringsfondsen, inclusief 

alternatieve investeringsfondsen (AIF's), zoals bedoeld in artikel 1 van Richtlijn 
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2011/61/EU van het Europese Parlement en de Raad, voor zover verplicht 

overeenkomstig artikel 19 van de MAR;  

q) transacties uitgevoerd door een beheerder van een AIF waarin de PDMR of een 

persoon die nauw met hem is verbonden heeft geïnvesteerd, voor zover verplicht 

overeenkomstig artikel 19 van de MAR; 

r) transacties in het kader van een levensverzekeringspolis, waarbij het 

beleggingsrisico gedragen wordt door de PMDR of een persoon die nauw met hem 

is verbonden, en waarbij hij 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. 


