
 

EURONEXT NOTICE Nr. 6-06 
 
EURONEXT BELEID MET BETREKKING TOT DE RECOVERY BOX 
 
1. Algemeen 
 
1.1 Doel 

Deze Notice wordt gezamenlijk uitgegeven door de Euronext Market Undertakings en 
is van toepassing op de toewijzing en de beëindiging van de toewijzing van Effecten 
van Issuers aan de Recovery Box. 
 

1.2 Toepassingsgebied 
Deze Notice is van toepassing op Issuers van wie Effecten toegelaten zijn tot notering 
en/of de handel op een Gereglementeerde Markt gehouden door een Relevant 
Euronext Market Undertaking. 
 
Termen met een hoofdletter die in deze Notice gebruikt worden maar niet 
andersgedefinieerd zijn, zullen de betekenis hebben zoals gedefinieerd in Euronext 
Rule Book, Book I (zoals van tijd tot tijd gewijzigd). 
 

2. Toewijzing aan de Recovery Box 
 

De Relevant Euronext Market Undertaking kan een Effect toewijzen aan de Recovery 
Box indien op de Issuer van het betreffende Effect een van de insolventieprocedures 
zoals gespecificeerd in de Verordening van de Raad (EG nr. 1346/2000 van 29 mei 
2000, zoals van tijd tot tijd gewijzigd) (of soortgelijke procedure) van toepassing is 
verklaard. 
 

3.  Gevolgen 
 
3.1 Index 

Indien de Effecten van een Issuer worden toegewezen aan de Recovery Box, zullen de 
Effecten opgenomen in een index beheerd door NYSE Euronext nog slechts tijdelijk in 
die index blijven. De voorwaarden voor het verwijderen van dergelijke effecten uit de 
betreffende index of indices zijn opgenomen in het rule book van de betreffende 
index. 
 

3.2 Opschorten van de handel 
De toewijzing van Effecten aan de Recovery Box leidt niet tot opschorting van 
dehandel van de betreffende Effecten en voorzover mogelijk wordt de handel van de 
Effecten hervat zodra de Effecten zijn toegewezen aan de Recovery Box (behoudens 
National Regulations). 
 

3.3 Derivaten 
De Relevant Euronext Market Undertaking kan de duur van de toewijzing van de 
Effecten aan de Recovery Box verlengen indien Derivaten met betrekking tot de 



 

Effecten een dergelijke verlenging vereisen (bijv. in verband met de expiratiedatum 
van het Derivaat of de geplande datum van beëindiging van de notering van het 
Derivaat). 
 

3.4 Publicatie 
De Relevant Euronext Market Undertaking dient de toewijzing van de betreffende 
Effecten aan de Recovery Box en de beëindiging van een dergelijke toewijzing (voor 
zover van toepassing) bekend te maken door een notice te publiceren. 
 

3.5 Rules 
De Rules blijven onverminderd van toepassing op Issuers van wie Effecten zijn 
toegewezen aan de Recovery Box. 
 

4. Beëindiging van toewijzing aan de Recovery Box 
 
4.1 De Relevant Euronext Market Undertaking kan (geheel ter harer beoordeling) besluiten 

om de toewijzing van de Effecten aan de Recovery Box te beëindigen, in het bijzonder 
indien de Issuer voldoende bewijs verstrekt dat de insolventieprocedure niet langer 
van toepassing is op de Issuer. 

 
4.2 Noteringsmaatregelen 

Behoudens National Regulations kan de Relevant Euronext Market Undertaking andere 
noteringsmaatregelen met betrekking tot de Issuer of haar Effecten treffen (inclusief, 
zonder beperking, de beëindiging van de notering) krachtens Rule 6901 van Euronext 
Rule Book, Book I indien de toewijzing van de Effecten van een Issuer aan de Recovery 
Box niet beëindigd is binnen een periode van 12 maanden, tenzij deze periode 
verlengd is door de Relevant Euronext Market Undertaking. 
 

4.3 De Relevant Euronext Market Undertaking kan aanvullende vereisten verlangen voor 
het beëindigen van de toewijzing van de Effecten aan de Recovery Box, die zij, geheel 
ter harer beoordeling, redelijkerwijze van toepassing acht. 

 
5. Overige noteringsmaatregelen 
 

Deze Notice laat het recht van een Relevant Euronext Market Undertaking onverlet 
om, krachtens Rule 6901 van Euronext Rule Book, Book I, noteringsmaatregelen op te 
leggen in andere situaties dan beschreven in deze Notice. 
 

6. Datum van inwerkingtreding 
 

Deze Notice treedt in werking op 15 oktober 2013 en vervangt Euronext Amsterdam 
Notice 2011-001 en Euronext Paris Instructions N3-09. De Notice is van toepassing op 
Effecten die zijn toegewezen aan het speciale segment als gevolg van een van de 
situaties zoals in paragraaf 2 op het moment van publicatie van deze Notice. 


