
1 
 

ADDENDUM BIJ REGLEMENT TER VOORKOMING VAN MISBRUIK VAN 
VOORWETENSCHAP BIJ TRANSACTIES IN EFFECTEN KONINKLIJKE  

BOSKALIS WESTMINSTER N.V. 
 
De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende 
Addendum vastgesteld bij het Reglement ter Voorkoming van Misbruik van Voorwetenschap 
(van koersgevoelige informatie) bij transacties in effecten van Koninklijke Boskalis Westminster 
N.V. (het “Reglement“): 
 

1.  Dit Addendum bevat regels die uitsluitend gelden voor bestuurders en commissarissen 
van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (“Boskalis”) en vult het Reglement aan. 

 
2.  Doel van dit Addendum is om te bevorderen dat bestuurders en commissarissen van 

Boskalis bij het verrichten van transacties in effecten handelen in overeenstemming met 
de wet en met de op de vennootschap toepasselijke codes, waaronder mede begrepen 
de Nederlandse corporate governance code, en om het risico te beperken dat de goede 
naam van Boskalis als integere onderneming wordt beschadigd als gevolg van 
ongewenste transacties in effecten. 

 
3.  Het (eventuele) bezit van Boskalis’ effecten van een bestuurder of commissaris is ter 

belegging op de lange termijn. 
 

4.  Voorzover uit het bij of krachtens dit Addendum en het Reglement bepaalde niet anders 
voorvloeit, is een bestuurder of commissaris vrij in het beleggen in effecten. 

 
5.  In aanvulling op het bepaalde van het Reglement, is het een bestuurder of commissaris 

verboden transacties te verrichten in “andere effecten” die daartoe zijn aangewezen door 
de Raad van Commissarissen in overleg met de Raad van Bestuur, ongeacht of hij of zij 
daarbij al dan niet over voorwetenschap beschikt. 

 
6. De Raad van Commissarissen kan in overleg met de Raad van Bestuur bepalen dat 

bestuurders en commissarissen geen transacties verrichten in bepaalde door de Raad 
van Commissarissen in overleg met de Raad van Bestuur aangewezen “andere 
effecten”, indien aannemelijk is dat bestuurders en/of commissarissen uit hoofde van hun 
functie bij de vennootschap een betere inschatting kunnen maken van de gang van 
zaken bij de uitgevende instelling van de “andere effecten” dan op grond van openbare 
informatie mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij bepaalde concurrenten van de 
vennootschap. 

 
7.  De vennootschap kent geen opties op effecten toe aan een commissaris. 

 
8.  De vennootschap kan opties op effecten toekennen aan bestuurders in 

overeenstemming met door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de 
vennootschap goedgekeurde regelingen. Een bestuurder aanvaardt dergelijke opties en 
oefent deze uit in overeenstemming met de daarop toepasselijke reglementen. Een 
commissaris die, voordat hij commissaris werd als bestuurder opties op effecten heeft 
ontvangen, oefent deze uit in overeenstemming met de daarop toepasselijke 
reglementen. 

 
9.  De definities opgenomen in het Reglement zijn van overeenkomstige toepassing op dit 

Addendum. 
 

10.  Dit Addendum kan worden gewijzigd op dezelfde wijze als het Reglement en treedt in 
werking met ingang van 17 maart 2010. 

 


