
MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING (“MvO”) TUSSEN:

BE AUTORITEIT FINANCIELE MARKTEN (“AFM” - NEDERLAND);

•
BE A UTORJTE DES MARCHES FINANCIEPS (“AMF” - FRANKRIJK);

BE COMISSAO DO MERCADO DE VALORES MOBIL14RJOS (“CMVM” -

PORTUGAL);

BE FINANCIAL CONDUCTAUTHORITY(”FCA” - VERENIGD KONINKRIJK);

I I DE AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN - (“FSMA” -

BELGIE)

OVER DE GECOORDINEERDE REGULERING VAN EN IIET
GECOORDINEERDE TOEZICHT OP DE EUROPESE
GEREGLEMENTEERDE MARKTEN VAN DE EURONEXT GROEP EN
OP EURONEXT NV (HIERNA “DE MARKTEN” GENOEMD)’.

+ Dit Memorandum van Overeenstemming (MvO) wordt gesloten door de autoriteiten die zijn
belast met de regulering van en het toezicht en de oversight op de Markten, om zo te komen
tot een gecoordineerde benadering van de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden en
verantwoordelijkheden.

Gedefinieerd als de gereglementeerde markten en hun operatoren (conform de ESMA MiFID Database of Regulated Markets) van
Euronext NV en haar dochters, die momenteel worden geeploiteerd door Euronext NV en Euronext Amsterdam NV, Euronext Brussels
NV, Euronext Lissabon NV, Euronext Paris SA en Euronext London Ltd. In dit MvO worden zij gezamenlijk aangeduid met de term “de
Markten”
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1. Aanhef

1.1. De Euronext Groep heeft geopteerd voor een regelgevende en organisatorische
structuur bestaande uit een holding naar Nederlands recht (“Euronext NV”) en
nationale dochtervennootschappen die de hoedanigheid van marktoperator hebben en
optreden op grond van geharmoniseerde, zij het voor iedere staat wettelijk
onderscheiden regels.

1.2. Bij de regulering van de Markten zijn de AFM, de AMF, de CMVM, de FCA en de
FSMA (hierna gezamenlijk “de ondertekenende autoriteiten” genoemd) betrokken, van
wie de verantwoordelijkheden van land tot land verschillen.

1.3. De ondertekenende autoriteiten hebben dit MvO opgesteld om vast te leggen hoe zij
voornemens zijn hun verantwoordelijkheden uit te oefenen met betrekking tot de
coördinatie van de regulering van en het toezicht op de Markten, in onderlinge
samenwerking en met de bedoeling een gemeenschappelijke regelgevende benadering
te garanderen.

1.4. Ondanks het bestaande geharmoniseerde Europese kader voor gereglementeerde
markten en de rol van de European Securities and Markets Authority (ESMA) die ertoe
strekt de samenwerking en de informatie-uitwisseling te vergemakkelijken, erkennen
de ondertekenende autoriteiten dat het toezicht op de Markten op regelgevend viak een
meer specifieke samenwerking vereist dan de algemenere benadering in ESMA
verband. Daarom verbinden zij zich ertoe om samen te werken in aangelegenheden van
wederzijds belang met de bedoeling om, waar mogelijk, een gezamenhjke
regelgevende benadering in de praktijk te brengen, onverminderd hun nationale
bevoegdheden en verantwoordelijkheden en met inachtneming van alle wetten of
regelgevende bepalingen die van kracht zijn in of van toepassing zijn op hun
respectieve rechtsgebieden.
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2. Doelstelling van de samenwerking en onderliggende beginselen

2.1. De doelstelling van dit MvO bestaat erin afspraken te maken over de wijze waarop de
ondertekenende autoriteiten te werk zullen gaan om de integriteit van de Markten veilig
te stellen en zo het vertrouwen van de beleggers in de Markten te bevorderen.

2.2. Daartoe zullen de ondertekenende autoriteiten samenwerken om tot een adequate
regulering van en een passend toezicht op de Markten te komen. Met hun
samenwerking zullen zij ook streven naar het behoud van een coherente en efficiënte
regelgeving via overleg, coördinatie en informatie-uitwisseling tussen de
ondertekenende autoriteiten.

2.3. Dit MvO is een intentieverkiaring van de ondertekenende autoriteiten om met elkaar
te overleggen, samen te werken en informatie uit te wisselen over de regulering van
en het toezicht op de Markten op een manier die in overeenstemming is met de wetten
en de vereisten waaraan de ondertekenende autoriteiten en de Markten moeten
voldoen, en creëert als dusdanig geen enkel afdwingbaar recht.

2.4. Die samenwerking zal hoofdzakelijk tot stand komen via voortdurend overleg en
periodieke vergaderingen, via schriftelijke verzoeken waar dat nodig blijkt, en via
andere praktische afspraken die de ondertekenende autoriteiten mogelijk nog zullen
maken.
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3. Aangelegenheden van wederzijds belang

3.1. De ondertekenende autoriteiten zullen elkaar raadplegen over beslissingen van de
operatoren van de Markten of van personen met een controlerend belang, die de werking
van de Markten beInvloeden.

3.2. De aangelegenheden van wederzijds belang omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

3.2.1. de allianties, de fusieverrichtingen, de grote acquisities, de oprichting of de
sluiting van een gereglementeerde markt, de belangrijke evoluties en alle andere
belangrijke beslissingen op het niveau van de Markten die een regelgevende of
materiële impact hebben op de Markten (materieel wat het ononderbroken
functioneren van de gereglementeerde markten betreft). Voorgaande omvat, zij
het niet uitsluitend, de financiële, menselijke of technologische hulpmiddelen,
de outsourcing en de afspraken over de markttoegang.

3.2.2. de wijzigingen in de aandeelhouderskring, de ondernemingsstructuur, de
corporate governance en andere integratie- of herstructureringsprojecten,
bijvoorbeeld belangrijke aanpassingen van de organisatorische structuur van
de Markten.

3.2.3. de benoemingen bij de Raad van Commissarissen (Supervisory Board) of het
Bestuur (Managing Board) van Euronext NV., het Bestuur (Board) van de
Stichting, alsook de benoemingen van de personen die effectief instaan voor
de operationele leiding van de Markten (anderen dan diegenen die als lid van
voomoemde Board worden geviseerd).

3.2.4. de toevoegingen aan of de wijzigingen van de geharmoniseerde marktregels
voor de Markten en de instructies voor de interpretatie of de tenuitvoerlegging
van die geharmoniseerde regels (handeisprocedures).

3.2.5. de oprichting of de sluiting van een handeisfaciliteit die geen gereglementeerde
markt is, wanneer die oprichting of die sluiting een impact heeft op de
bestaande financiële, menselijke of technologische middelen van de Markten.

3.2.6. de materiële wijzigingen in de systemen en het controle-instrumentarium van
de Markten (zoals IT-systemen, auditcontroles, risicobeheer).

3.2.7. de materiële wijzigingen in de financiële, menselijke of technologische
middelen waarover de Markten kunnen beschikken.

3.3. Deze aangelegenheden van wederzijds belang vereisen dat het Chairmen’s Committee
een verkiaring van geen bezwaar afgeeft zoals uiteengezet in punt 5 van dit MvO.
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4. Structuur en organisatie van het Euronext College ofRegulators

4.1. Om dit MvO te implementeren en om, na beraadslaging, tot een gezamenlijke
benadering te komen van aangelegenheden van wederzijds belang, zullen de
ondertekenende autoriteiten, zo nodig, gezamenlijke vergaderingen beleggen op het
niveau van het Chairmen ‘s Committee, het Steering Committee en de Working Parties.

4.2. Het Chairmen’s Committee, dat is samengesteld uit de Voorzitters (of andere
aangewezen verantwoordelijken) van de ondertekenende autoriteiten, is uiteindelijk
verantwoordelijk voor de uitoefening van de verantwoordelijkheden in het kader van
dit MvO. Het Chairmen’s Committee vergadert formeel op halfjaarbasis of vaker als
dat nodig blijkt. Verder ontmoet het Chairmen’s Committee geregeld de leden van het
Bestuur van Euronext NV, en op ad-hoc basis de leden van de Raad van
Commissarissen van Euronext NV. Alle besluiten en resoluties van het Chairmen
Committee worden bij consensus genomen. leder lid van het Chairmen’s Committee
verbindt zich ertoe om de consistentie te garanderen tussen de besluiten en resoluties
van het Chairmen ‘.s’ Committee en de besluiten en resoluties van zijn desbetreffende
nationale beslissingsorgaan enlof, zo nodig, van enig ander betrokken bevoegd
besluitvormingsorgaan en/of van enige andere betrokken bevoegde autoriteit,
wanneer een beslissing van die organen en/of van die autoriteit vereist is om het
betrokken besluit of de betrokken resolutie een juridische draagwijdte te geven in de
betreffende jurisdictie.

4.3. Het Steering Committee, dat is samengesteld uit afgevaardigden van alle
ondertekenende autoriteiten, rapporteert ann het Chairmen’s Committee. Het Steering
Committee ondersteunt, verleent bij stand aan en implementeert de beslissingen van
het Chairmen Committee. Ret Chairmen Committee kan taken en/of beslissingen
delegeren aan het Steering Committee, dat op zijn beurt taken en/of beslissingen kan
delegeren aan de Working Parties. Het Steering Committee ontmoet de
vertegenwoordigers van de Markten geregeld.

4.4. De Working Parties, die zijn samengesteld uit afgevaardigden van alle
ondertekenende autoriteiten, worden opgericht door en zijn verantwoording
verschuldigd ann het Steering Committee. Er zijn twee permanente Working Parties.
Samen met vertegenwoordigers van de Markten buigen zij zich over een
verscheidenheid aan operationele aangelegenheden die voor meer dan één markt
belangrijk zijn, en formuleren zij aanbevelingen voor de besluitvorming op het niveau
van het Steering Committee. Ret Steering Committee kan occasioneel ook nieuwe
Working Parties of tijdelijke taskforces oprichten om, zo nodig, specifieke
aangelegenheden te onderzoeken.
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5. Operationele afspraken

5.1. Besluitvorming

5.1.1. De in punt 3.2 vermelde aangelegenheden van wederzijds belang vereisen een
verkiaring van geen bezwaar van het Chairmen’s Committee. Hoewel het
Chairmen’s Committee in laatste instantie verantwoordelijk blijfi voor het
afgeven van een verkiaring van geen bezwaar, kunnen de betrokken
beslissingen in de praktijk ook aan het Steering Committee worden
gedelegeerd.

5.1.2. Alle aangelegenheden van wederzijds belang worden geacht aan het Steering
Committee te zijn gedelegeerd, met uitzondering van strategische/structurele
aangelegenheden met een impact op groepsniveau of van belangrijke
beleidsaangelegenheden. Naar verwachting zullen de beslissingen over de
aangelegenheden waarvan sprake in punten 3.2.4 tot en met 3.2.7 dan ook
stelselmatig aan het Steering Committee worden gedelegeerd. Indien het
Steering Committee niet tot een consensus zou kunnen komen over een
bepaalde aangelegenheid, of zou beslissen om die naar een hoger
besluitvormingsniveau door te spelen, zal die aangelegenheid aan het
Chairmen ‘s Committee worden voorgelegd.

5.1.3. Het Steering Committee kan taken en/of beslissingen met betrekking tot de
regulering van en het toezicht op de Markten en hun operatoren aan één van de
twee Working Parties delegeren. Indien een Working Party niet tot een
consensusbeslissing zou kunnen komen over een bepaalde aangelegenheid, of
zou beslissen om die naar een hoger besluitvormingsniveau door te spelen, zal
die aangelegenheid aan het Steering Committee worden voorgelegd.
Vervolgens is het Steering Committee verantwoordelijk voor de opwaartse
informatieverstrekking naar het Chairmen’s Committee toe.

5.2. Kennisgeving in het vooruitzicht van het nemen van een beslissing

5.2.1. Wanneer de ondertekenende autoriteiten een beslissing moeten nemen, dient
Euronext hen het betrokken verzoek en de betrokken achtergrondinformatie
tijdig en op passende wijze te bezorgen. Zodra de ondertekenende autoriteiten
volledig over de betrokken verzoeken zijn geInformeerd, doen zij het nodige
om een tijdig antwoord te formuleren, rekening houdend met de nationale
procedures.

5.2.2. Wat de aangelegenheden betrefi waarvan de ondertekenende autoriteiten in
kennis moeten worden gesteld, maar in verband waarmee Euronext N.y. van
oordeel is dat zij geen belangrijke regelgevende impact hebben op de Markten,
zal Euronext het Steering Committee (of de betrokken Working Party) een
gedetailleerde kennisgeving bezorgen, waarna het Steering Committee (of de
betrokken Working Party) binnen een redelijke termijn (doorgaans vijf
werkdagen) een antwoord zal formuleren, waarin het aangeeft al dan niet
akkoord te gaan met het oordeel van Euronext dat de aangelegenheid geen
belangrijke regelgevende impact heeft.
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5.2.2.1. Indien alle ondertekenende autoriteiten het erover eens zijn dat deze
aangelegenheid inderdaad geen belangrijke regelgevende impact heeft op de
Markten, wat blijkt uit hun stilzwijgend akkoord binnen die redelijke termijn,
zal, indien de betrokken nationale procedure dit toestaat, een verkiaring van
geen bezwaar worden afgegeven.

5.2.2.2. Indien de ondertekenende autoriteiten het niet met Euronext of met
elkaar eens zijn dat deze aangelegenheid geen belangrijke regelgevende
impact heeft op de Markten, of indien zij niet allemaal hun stilzwijgend
akkoord hebben gegeven, of indien de betrokken nationale procedures dit niet
toestaan, zal niet automatisch een verklaring van geen bezwaar worden
afgegeven, en zal de in punt 5.2.1 bedoelde procedure voor een volledige
regelgevende due diligence worden opgestart.

5.2.2.3. De ondertekenende autoriteiten behouden zich het recht voor om op
het even welk moment over te gaan tot de herziening van een conform punt
5.2.2.2 afgegeven verkiaring van geen bezwaar, bijvoorbeeld als de ervaring
leert dat de aangelegenheid een grotere impact op de Markten heeft dan
aanvankelijk verwacht.

5.3. Onverminderd hun nationale wettelijke verplichtingen, zullen de betrokken
ondertekenende autoriteiten met elkaar overleggen alvorens een individuele beslissing
met een ruime materiële impact op de Markten te nemen.
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6. Slotbepalingen

6.1. Nadere afspraken

6.1.1. Praktische afspraken over de samenwerking tussen de ondertekenende
autoriteiten worden door het Chairmen’s Committee goedgekeurd en kunnen
gedetailleerd worden toegelicht in een gezamenlijk document dat als leidraad
kan fringeren voor de betrokken autoriteiten.

6.2. Vertrouwelijkheid

6.2.1. Alle informatie die de ondertekenende autoriteiten uitwisselen, mag uitsluitend
worden gebruikt voor de naleving van hun wettelijke verplichtingen en valt
onder het beroepsgeheim. Elke openbaarmaking van informatie aan derden
moet vooraf en geval per geval worden goedgekeurd door de autoriteit van wie
de informatie afkomstig is.

6.3. Inwerkingtreding, herziening en beeindiging van het MvO

6.3.1. Dit MvO treedt in werking op de datum waarop het door de ondertekenende
autoriteiten wordt ondertekend, en blijft uitwerking hebben tot één van die
ondertekenende autoriteiten haar deelname aan de uitvoering van de in dit
MvO gemaakte afspraken opzegt door de andere ondertekenende autoriteiten
daarvan minstens 30 dagen op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen.
De beëindiging van dit MvO heeft geen impact op de krachtens dit MvO
geldende verplichtingen in verband met de vertrouwelijkheid van de
informatie, die verder uitwerking zullen blijven hebben.

6.3.2. De ondertekenende autoriteiten zullen dit MvO geregeld opnieuw bekijken om
te verifiëren of het nog steeds behoorlijk functioneert en passend is in het licht
van de evoluties van de Euronext Groep of de omgeving waarbinnen zij actief
is.

6.4. Taal

6.4.1. Dit MvO wordt opgesteld in het Nederlands, het Frans, het Engels en het
Portugees. De verschillende taalversies zijn gelijkelijk authentiek.

6.5. Bijkomende partijen

6.5.1. Indien de Euronext N.y. met andere Europese gereglementeerde markten zou
worden uitgebreid, stemmen de ondertekenende autoriteiten ermee in dat
andere toezichthoudencle autoriteiten dit MvO kunnen ondertekenen.

6.6. Publicatie

6.6.1. De ondertekenende autoriteiten komen overeen dit MvO te publiceren.
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Ondeiekend op

Ondertekenende autoriteiten:


