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MELDINGSFORMULIER VOOR BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN (ARTIKEL 5:48 Wft) 

Deel I 

 

1. Naam (Gelieerde) Uitgevende Instelling:  

 

2. Naam Meldingsplichtige  :  

 

3. Opgave totaal aantal (rechten op verkrijging van) aandelen vóór de transactie:  

 

Soort (recht op 

verkrijging van) aandeel 

Aantal (rechten op 

verkrijging van) aandelen  

Totaal kapitaal  Totaal stemmen  

      

     

    

      

     

    

     

      

      

 

Soort (recht op verkrijging van) aandeel waarop de wijziging betrekking heeft  
 

4. Soort (recht op verkrijging van) aandeel: 

    (Gewoon aandeel / Preferent aandeel / Converteerbare obligatie / Optie / Warrant / anders)  

 

5. In te vullen voor zover van toepassing:  

Nominale waarde van het aandeel:  

Optieserie:  

Uitoefenprijs c.q. conversiekoers:  

Verwervingsdatum/vervaldatum:  

 

Wijziging in het in vraag 4 en 5 aangegeven (recht op verkrijging van) aandelen  

 

6. Datum ontstaan meldingsplicht:  

 

7a. Aantal (rechten op verkrijging van) aandelen waarover de beschikking is verkregen:  

  b. Aantal (rechten op verkrijging van) aandelen waarover de beschikking is verloren:  

 

8. Verkrijgingsprijs c.q. verkoopprijs c.q. tegenwaarde:  

 

9. Wijziging uit hoofde van vrije hand beheerovereenkomst (ja/nee):    

 

10. Opgave totaal aantal (rechten op verkrijging van) aandelen na de transactie  
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Soort (recht op 

verkrijging van) aandelen 

Aantal (rechten op 

verkrijging van) 

aandelen 

Totaal kapitaal  Totaal stemmen  

      

     

    

      

    

     

      

      

 

 

 

MELDINGSFORMULIER VOOR BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN  

Deel 2 

 

Let op: wanneer het door u gehouden belang door deze wijziging een drempelwaarde bereikt, onderschrijdt 

dan wel overschrijdt, moet u het door u gehouden percentage hieronder melden.  

 

1. Het bij de berekening gehanteerde geplaatste kapitaal van de Uitgevende Instelling (de noemer): 

 

2. Het bij de berekening gehanteerde totaal aantal uit te oefenen stemrechten (de noemer): 

 

3. Totaal kapitaalbelang:      %  

- rechtstreeks reëel:       %   

- rechtstreeks potentieel:       %   

- middellijk reëel:       %   

- middellijk potentieel:       %    

 

     Totaal Stemrecht:       %  
- rechtstreeks reëel:       %   

- rechtstreeks potentieel:       %   

- middellijk reëel:       %   

- middellijk potentieel:       %    

 

De percentages bij stemrecht dienen te worden gecorrigeerd, indien het uit te oefenen stemrecht wordt 

beperkt door statutaire voorzieningen van de uitgevende instelling (x%-regeling en stemrechtbeperkingen).  

 

4. Indien het een melding van een middellijk belang betreft, dient te worden aangegeven welke  

    toerekenregel(s) is/zijn toegepast (aan te geven met ja/nee):   

        Het kapitaalbelang en/of stemrecht dat een gecontroleerde onderneming houdt:   

       (zo ja, dan opgave van de naam van de betreffende gecontroleerde onderneming):  

        Het kapitaalbelang en/of stemrecht dat een derde houdt voor rekening de meldingsplichtige:   

        Het stemrecht in het kader van een stemovereenkomst:   
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MELDINGSFORMULIER VOOR BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN  

Deel 3  

 

U moet dit deel ook helemaal invullen.  

 

(Uitsluitend bedoeld ter controle van de melding door de Autoriteit Financiële Markten; deze 

gegevens worden niet openbaar gemaakt).  

 

1. Adres meldingsplichtige:  

2. Postcode (geen postbus):  

3. Woonplaats:  

4. Land: 

5. Telefoonnummer: 

6. Faxnummer: 

7. E-mail: 

 

Wat is de relatie tussen de meldingsplichtige en de uitgevende instelling?  

1. Bestuurder (ja/nee): 

2. Bestuurder gelieerde vennootschap (ja/nee) :   

3. Commissaris (ja/nee):   

4. Commissaris gelieerde vennootschap (ja/nee):   

 

Wordt de melding verzorgd via de Compliance Officer (ja/nee):    

 

Contactpersoon  

 
1. Naam: 

2. Adres: 

3. Postcode: 

4. Woonplaats: 

5. Land: 

6. Telefoonnummer: 

7. Faxnummer: 

8. E-mail:  

 

Aldus naar waarheid opgemaakt: 

 

Naam:  

 

Datum: 

 

Plaats: 

 

Handtekening: 

 

 

Toesturen per e-mail én per fax 
Als u gebruik wilt maken van dit meldingsformulier, dan moet u het volledig ingevulde en ondertekende 

formulier zowel per e-mail als per fax toesturen. 

 

Autoriteit Financiële Markten, Afdeling Melden & Registeren 

Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam  

faxnummer: +31 (0)20  797 3822)  

telefoonnummer: +31 (0)20 797 3717) 

E-mail: melden@afm.nl    

 

Meer informatie kunt u vinden op de website van de AFM (www.afm.nl).  

mailto:melden@afm.nl
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