
  

BELEID INZAKE BILATERALE CONTACTEN MET AANDEELHOUDERS   
ACCELL GROUP N.V. 

 

1. STATUS BELEID 

1.1. Dit is het beleid op hoofdlijnen inzake bilaterale contacten met aandeelhouders als 

bedoeld in best practice bepaling IV.3.13 van de Nederlandse Corporate Governance 

code. 

1.2. Dit beleid is vastgesteld door de raad van bestuur van Accell Group N.V. op 15 februari 

2016 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 24 februari 2016. Dit beleid 

wordt gepubliceerd op de corporate website van Accell Group.  

2. ALGEMEEN  

2.1. Accell Group streeft naar een open en constructieve dialoog met haar aandeelhouders. 

Accell Group informeert alle aandeelhouders en andere partijen op de financiële markt  

in gelijke mate en gelijktijdig over de strategie en de operationele prestaties van de 

vennootschap.   

2.2. Indien tijdens een algemene vergadering of in een bilateraal contact koersgevoelige 

informatie wordt verstrekt, wordt deze informatie onverwijld openbaar gemaakt .      

2.3. Informatie voor aandeelhouders wordt beschikbaar gesteld via de corporate website van 

Accell Group.  

3. CONTACTEN MET AANDEELHOUDERS 

3.1. De dialoog met aandeelhouders vindt primair plaats in algemene vergaderingen maar kan 

ook plaatsvinden op bilaterale basis.  

3.2. Accell Group behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht te bepalen of zij ingaat 

op uitnodigingen van aandeelhouders voor een één-op-één-gesprek.   

3.3. Accell Group kan, teneinde te kunnen beoordelen of een gesprek met aandeelhouders 

voor de vennootschap van belang is, aandeelhouders verzoeken haar vooraf schriftelijk 

te informeren over het doel van het gesprek, de te bespreken onderwerpen en de 

opvattingen van aandeelhouders met betrekking tot deze onderwerpen. Accell Group 

kan aandeelhouders ook vooraf vragen naar de omvang van hun belang in de 

vennootschap. 

3.4. Accell Group kan ook zelf het initiatief nemen tot het aangaan van een gesprek met 

aandeelhouders. 

3.5. Gedurende de “gesloten perioden” betracht Accell Group grote terughoudendheid met 

(de informatievoorziening tijdens) bilaterale contacten met aandeelhouders.  

3.6. In contacten met aandeelhouders wordt Accell Group in beginsel vertegenwoordigd door 

leden van de raad van bestuur.  


