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NOTICE 6-05 BETREKKING HEBBENDE TOT DE VOORWAARDEN DIE GESTELD WORDEN 

OM EEN VRIJSTELLING TE VERKRIJGEN OP DE TRACK RECOR D-VEREISTEN VOOR 
DELFSTOFMAATSCHAPPIJEN 

 
 
 
Deze mededeling die gezamenlijk wordt uitgegeven door de Euronext Marktondernemingen, 
specificeert de voorwaarden die worden gesteld om een vrijstelling te verkrijgen op de track 
record-vereisten voor delfstofmaatschappijen. 
 
Begrippen in deze mededeling die beginnen met een hoofdletter hebben de betekenis die eraan 
wordt gegeven in de definities van Boek 1, Hoofdstuk 1 van de Euronext Marktregels. 
 
 
 

* 
*     * 

 
Artikel 1: Track record-vereisten 
 
1. Overeenkomstig Regel 6702/1 (ii) van het Rule Book, zal de eerste toelating tot de 

notering van Aandelen, Certificaten van Aandelen of Effecten met een 
aandelenkarakter plaatsvinden, als ten tijde van de toelating tot de notering, de Issuer 
of, in het geval van Certificaten van Aandelen, de uitgevende instelling van de 
Onderliggende Effecten, door de accountant gecontroleerde jaarrekeningen of pro 
forma jaarrekeningen gepubliceerd of gedeponeerd heeft, indien van toepassing op 
geconsolideerde basis, over de voorafgaande drie boekjaren, welke zijn opgesteld op 
basis van de waarderingsgrondslagen van het land waar de Issuer statutair gevestigd 
is, op basis van IFRS of op basis van andere waarderingsgrondslagen die toegestaan 
door de National Regulations in de periode waarop de financiële informatie betrekking 
heeft.  

 
2. Regel 6702/2 van het Rule Book geeft de Betrokken Euronext Marktondernemingen 

echter de bevoegdheid om dispensatie te verlenen van de vereisten als bepaald in 
Regel 6702/1 (ii) als: 

 
(a) dit in het belang is van de Issuer, of in het geval van Certificaten van Aandelen, 

van de uitgevende instelling van de Onderliggende Effecten, of van beleggers; 
en  

 
(b) als de Issuer de noodzakelijke informatie ter beschikking heeft gesteld op basis 

waarvan een weloverwogen oordeel kan worden gevormd over de 
onderneming, haar financiële positie en haar bedrijfsvoering, dan wel in het 
geval van Certificaten van Aandelen, over de uitgevende instelling van de 
Onderliggende Effecten 

 
 
Artikel 2: Vrijstelling 
 
1. Ten behoeve van deze Notice, zal een Delfstofmaatschappij worden gedefinieerd als 

een bedrijf met omvangrijke delfstofprojecten. De omvang van de delfstofprojecten zal 
worden bepaald door te kijken naar de relatieve grootte van al de delfstofprojecten van 
de Issuer tot de groep als geheel. Delfstofmaatschappijen moeten voldoen aan Artikel 
23 en appendix XIX over “Speciale Uitgevende Instellingen” van de Commission 
Regulation EC 809/2004 die uitvoering geeft aan de Prospectus Richtlijn 2003/71/EC 



en aan de ESMA update van de “CESR recommendations on consistent 
implementation of Commission Regulation (EC)  No 809/2004” die uitvoering geeft aan 
de Prospectus Richtlijn (ESMA 20011/81) gedateerd 23 maart 2011. 

 
2. Overeenkomstig Regel 6702/2 van het Rule Book, zal de Betrokken Euronext 

Marktonderneming dispensatie verlenen van de track record-vereisten zoals 
vastgelegd in Regel 6702/1 (ii) voor delfstofmaatschappijen als de Issuer (of in het 
geval van Certificaten van Aandelen, van de uitgevende instelling van de 
Onderliggende Effecten) de noodzakelijke informatie ter beschikking heeft gesteld op 
basis waarvan een weloverwogen oordeel kan worden gevormd over de onderneming, 
haar financiële positie en haar bedrijfsvoering volgens artikel 23 van de Europese 
Regulation 809/2004. 

 
 


