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INWERKINGTREDING VAN HET EURONEXT RULE BOOK   

INTRODUCTIE 

1. Het nieuwe Rule Book treedt op 6 maart 2017 in werking. 

2. De huidige Notice vervangt Notice 1-01 zoals aangepast en uitgegeven op 1 juli 2016. 

DETAILS 

3. Gegeven de eis voor vennootschappen om een Legal Entity Identifyer (LEI) te hebben voor regulatoire 
doeleinden1, neemt Euronext voor Issuers expliciet de verplichting op in het Rule Book om deze LEI aan 
te vragen en aan Euronext te verstrekken. Deze verplichting geldt op het moment van het eerste 
verzoek tot toelating tot de handel en als doorlopende verplichting. De LEI’s zijn beschikbaar bij de 
nationale LEI uitgevende instantie (de zogenaamde “Local Operating Unit”) en moeten jaarlijks worden 
vernieuwd. 

4.  Euronext maakt ook een aantal wijzigingen in het Rule Book en de Trading Manual om het concept van 
Preferred Clearing mogelijk te maken. Dit geeft marktdeelnemers de mogelijkheid een keuze te maken 
voor een  Clearing Organisatie – oftewel de entiteit erkend en gereguleerd als een centrale tegenpartij 
ingevolge EMIR en aangewezen door de Euronext Market Undertaking  om Transacties te clearen, op dit 
moment zijnde EuroCCP en LCH SA. 

CONTACT 

Voor verdere informatie met betrekking tot deze Notice kunt u contact opnemen met 

regulation@euronext.com 

                                                           
1
 Zowel de Verordening Marktmisbruik en MiFID II/ MiFIR stellen het verplicht LEI te gebruiken voor rapportagedoeleinden. 
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