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NEW WORLD RESOURCES N.V.
PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI
ÚVOD
1.

Spole!nost vítá, "e se Zam#stnanci podílejí na jejích finan!ních v$konech jako
akcioná%i. &lenové p%edstavenstva a ur!ití Zam#stnanci v'ak mohou Obchodovat
s Cenn$mi papíry Spole!nosti pouze za dodr"ení n#kter$ch omezení dan$ch
právními p%edpisy Spojeného království, Nizozemska, &eské republiky a Polska,
které upravují:
(a)

obchodování s cenn$mi papíry;

(b)

interní informace; a

(c)

zve%ej(ování informací t$kajících se cenn$ch papír).

Spole!nost ve snaze zajistit dodr"ování p%íslu'n$ch právních p%edpis) v uveden$ch
jurisdikcích p%ijala tato pravidla ("Pravidla"), která stanovují po"adavky vztahující
se na Cenné papíry dle t#chto p%edpis).
Zákazy stanovené t#mito Pravidly a jakékoli p%ípadné v$jimky z nich platí po dobu
'esti m#síc) poté, co p%íslu'ná osoba p%estala b$t osobou jmenovanou, anga"ovanou
!i zam#stnanou Spole!ností.
2.

Poru!ení t"chto Pravidel se pokládá za záva#né poru!ení podmínek pom"ru
uzav$eného s danou osobou, a v závislosti na okolnostech m%#e vést ke
káze&skému postihu nebo okam#itému ukon'ení pom"ru. Poru!ení t"chto
Pravidel m%#e dále vést k zahájení ob'anskoprávního a/nebo trestn"právního
$ízení proti p$íslu!né osob" ve Spojeném království, Nizozemsku, (eské
republice a Polsku.
Pokud máte jakékoli pochybnosti ohledn" svého postavení ve Spojeném
království, (eské republice, Polsku nebo Nizozemsku, d%razn" vám
doporu'ujeme poradit se s právníkem, ne# uskute'níte jakékoli kroky.

3.

Spole!nost je oprávn#na !init rozhodnutí za jak$chkoli okolností, které nejsou
o'et%eny t#mito Pravidly, pokud tak !iní v souladu s p%íslu'n$mi zákonn$mi
ustanoveními. Ustanovení t#chto Pravidel mohou navíc b$t m#n#na a dopl(ována
usnesením P%edstavenstva. Zm#ny a dodatky nab$vají ú!innosti okam"ikem jejich
oznámení, pokud není uvedeno pozd#j'í datum ú!innosti.
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DEFINICE A V!KLAD
V t!chto Pravidlech platí tyto definice:
AFM

nizozemsk" Ú#ad pro dohled nad finan$ními trhy (Stichting
Autoriteit Financiële Markten), kter" je orgánem provád!jícím
dozor nad finan$ními trhy v Nizozemsku;

Akcie

obchodovatelné akcie, certifikáty na akcie nebo jiné
obchodovatelné cenné papíry srovnatelné s certifikáty na akcie
a opce na akcie nebo cenné papíry Spole$nosti;

Cenné papíry

ve#ejn! obchodované nebo kótované finan$ní instrumenty
Spole$nosti nebo jiného subjektu ve skupin!, jejich deriváty
a jakékoli finan$ní instrumenty, které mohou na takové finan$ní
instrumenty b"t konvertovány;

Compliance Officer

osoba jmenovaná P#edstavenstvem, její% úkoly a povinnosti jsou
uvedeny v "ásti E, "l. 1 t!chto Pravidel;

#lenové p$edstavenstva

V"konní $lenové p#edstavenstva
p#edstavenstva Spole$nosti;

Datum transakce

datum Realizace transakce;

FMSA

zákon o dohledu nad finan$ními trhy (Financial Markets
Supervision Act);

FSA

britsk" orgán dozoru nad finan$ními trhy (Financial Services
Authority);

FSMA (UK)

zákon o finan$ních slu%bách a trzích z roku 2000 (Financial
Services and Markets Act 2000);

FSMA (PL)

zákon o obchodování s finan$ními instrumenty z roku 2005
(Trading in Financial Instruments Act 2005);

Hlasy

hlasy, které je mo%no uplat&ovat ve vztahu k Akciím, v$etn! hlas'
na základ! dohody o hlasování.

Interní informace

informace konkrétního a p#esného charakteru, které:

a

Nev"konní

$lenové

(a) nebyly dosud zve#ejn!ny;
(b) nejsou obecn! dostupné;
(c) se p#ímo nebo nep#ímo t"kají Spole$nosti nebo Cenn"ch
papír' nebo instrument' souvisejících s Cenn"mi papíry nebo
s Obchodováním s Cenn"mi papíry; a
(d) by pravd!podobn! m!ly, kdyby byly b!%n! dostupné nebo
byly zve#ejn!ny, podstatn" vliv na cenu Cenn"ch papír' nebo na
cenu souvisejících derivát' (p#i$em% pokud jde o komoditní
deriváty, musí se jednat o informace, jejich% zve#ejn!ní by
investo#i investující do komoditních derivát' o$ekávali v souladu
se zaveden"mi tr%ními postupy na hlavních trzích, kde jsou tyto
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deriváty obchodovány);
Jiné finan"ní instrumenty

finan$ní instrumenty (mimo Cenné papíry), které byly jako takové
ozna$eny P#edstavenstvem nebo Compliance Officerem v souladu
s t!mito Pravidly;

Kota"ní pravidla

kota$ní pravidla FSA dle § 73A FSMA (UK);

Kvalifika"ní akcie

jakékoli Cenné papíry, které musí (lenové p#edstavenstva vlastnit
(pokud jim to ukládají stanovy Spole$nosti), aby mohli b"t
jmenováni do funkce (lena p#edstavenstva;

Nev%konní "lenové
p$edstavenstva

$lenové P#edstavenstva, kte#í jsou pov!#eni dohledem nad
$inností a pln!ním povinností V"konn"ch $len' p#edstavenstva
a v)eobecn"mi zále%itostmi Spole$nostmi, jak stanoví stanovy
Spole$nosti;

Obchodování

zahrnuje:
(a) p#ím" nebo nep#ím" nákup nebo prodej (nebo dohodu
o nákupu nebo prodeji) Cenn"ch papír' na vlastní ú$et nebo na
ú$et t#etí osoby a/nebo uskute$n!ní jakéhokoli právního úkonu
t"kajícího se nabytí nebo zcizení Cenn"ch papír' nebo uzav#ení
smlouvy k nabytí nebo zcizení Cenn"ch papír';
(b) uzav#ení smlouvy (v$etn! smlouvy o rozdílu), jejím% ú$elem
je zajistit zisk nebo se vyhnout ztrát! z kolísání ceny Cenn"ch
papír';
(c) poskytnutí, p#ijetí, nabytí, zcizení, realizace nebo spln!ní
jakékoli opce (kupní, prodejní nebo obou) nab"t nebo zcizit
Cenné papíry;
(d) uzav#ení, ukon$ení platnosti, postoupení nebo obnova jakékoli
smlouvy o p'j$ce cenn"ch papír' vztahující se k Cenn"m
papír'm;
(e) vyu%ití Cenn"ch papír' jako zaji)t!ní nebo z#ízení zástavního
práva, b#emene nebo jiného zatí%ení k Cenn"m papír'm;
(f) jakákoli transakce, v$etn! bezúplatného p#evodu, nebo
uplatn!ní jakékoli pravomoci nebo vlastního uvá%ení ke zm!n!
oprávn!ného vlastnictví Cenn"ch papír'; nebo
(g) jakékoli jiné právo nebo závazek, sou$asn" nebo budoucí,
podmín!n" nebo bezpodmíne$n", nab"t nebo zcizit Cenné papíry;

Osobní údaje

údaje t"kající se identifikovateln"ch fyzick"ch osob;

Osoby podléhající
omezením

Osoby zastávající vedoucí funkci a Zasv!cení zam!stnanci;

Osoby zastávající vedoucí
funkci

(lenové p#edstavenstva, tajemník a jakékoli jiné osoby, které (a)
ur$ují nebo pomáhají ur$ovat ka%dodenní strategii Spole$nosti;
(b) dohlí%ejí na #ízení a v)eobecnou podnikatelskou $innost
Spole$nosti a jejích dcer; a (c) osoby zastávající vedoucí funkce
(nap#. vrcholové vedení), které mají pravideln" p#ístup k Interním
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informacím a které jsou oprávn!ny $init mana%erská rozhodnutí
ovliv&ující budoucí v"voj a podnikatelské vyhlídky Spole$nosti;
PFSC

Komise pro dozor nad finan$ními trhy Polska;

Pravidla oznamování
a transparentnosti

oznamovací pravidla a pravidla tranparentnosti FSA dle § 73A
FSMA, upravující oznamování informací o Cenn"ch papírech
a Spole$nosti;

Propojené osoby

ní%e uvedené osoby jsou propojeny s Osobou zastávající vedoucí
funkci:
(a) p#íbuzní Osoby zastávající vedoucí funkci, a to:
(i)

man%el/ka, partner/ka, registrovan" partner/ka nebo
druh/dru%ka Osoby zastávající vedoucí funkci nebo jiné
osoby %ijící podobn"m zp'sobem ve spole$né
domácnosti (opa$ného nebo stejného pohlaví) s Osobou
zastávající vedoucí funkci;

(ii) d!ti a nevlastní d!ti (i) Osob zastávajících vedoucí funkci
nebo (ii) jak"chkoli osob dle bodu (i) v")e, jich% jsou
tyto osoby zákonn"mi zástupci nebo jim% jsou tyto osoby
ustaveny jako opatrovníci, nebo které %ijí s Osobami
zastávajícími vedoucí funkci a které nedosáhly 18 let
v!ku; a
(iii) jiní pokrevní $i nepokrevní p#íbuzní Osob zastávajících
vedoucí funkci, kte#í k Datu transakce %ili ve spole$né
domácnosti s Osobami zastávajícími vedoucí funkci po
dobu nejmén! jednoho roku;
(b) právnická osoba, trust (v$etn! trustu ve smyslu § 1(c)
nizozemského zákona o trustech (Wet toezicht trustkantoren))
nebo komanditní $i ve#ejná obchodní spole$nost, v ní% (i)
Osoba zastávající vedoucí funkci nebo (ii) jakákoli osoba s ní
propojená (dle bodu (a) v")e) zastává funkci $lena
p#edstavenstva, dozor$í rady nebo vrcholového vedoucího
pracovníka s pravomocí $init mana%erská rozhodnutí, která
ovliv&ují budoucí v"voj a podnikatelské vyhlídky dané
právnické osoby; nebo
(c) právnická osoba, trust (v$etn! trustu ve smyslu § 1(c)
nizozemského zákona o trustech (Wet toezicht trustkantoren))
nebo komanditní $i ve#ejná obchodní spole$nost:
(i)

v ní% má Osoba zastávající vedoucí funkci nebo
Propojená osoba dle bodu (a) v")e v"konné pravomoci;

(ii)

kterou p#ímo nebo nep#ímo ovládá Osoba zastávající
vedoucí funkci nebo Propojená osoba dle bodu (a) v")e;

(iii) která byla zalo%ena ku prosp!chu Osoby zastávající
vedoucí funkci nebo Propojené osoby dle bodu (a) v")e;
nebo
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(iv) její% hospodá#ské zájmy v zásad! odpovídají zájm'm
Osoby zastávající vedoucí funkci nebo Propojené osoby
dle bodu (a) v")e;
Propojen% emitent

akciová spole$nost (naamloze vennootschap) zalo%ená v souladu
s právním #ádem Nizozemska, její% (certifikáty na) akcie nebo
obchodovatelné cenné papíry odpovídající certifikát'm na akcie
byly p#ijaty k obchodování na hlavním trhu v Nizozemsku nebo
jiném $lenském státu EU nebo EEA a:
(a) která je sou$ástí stejné skupiny jako Spole$nost nebo v ní%
Spole$nost vlastní podíl ve smyslu § 2:24c holandského
ob$anského zákoníku a její% obrat v poslední stanovené v")i
p#edstavuje nejmén! 10% konsolidovaného obratu Spole$nosti;
nebo
(b) která p#ímo nebo nep#ímo vlastní více ne% 25% kapitálu
Spole$nosti;

P$edstavenstvo

p#edstavenstvo Spole$nosti;

Realizace transakce

prodej nebo koup! finan$ních instrument' nebo uskute$n!ní
jakéhokoli jiného právního úkonu k nabytí nebo zcizení Cenn"ch
papír', p#ímo nebo nep#ímo, na vlastní ú$et nebo na ú$et jiné
osoby;

Rejst$ík

rejst#ík uveden" v "ásti C, "l. 2;

RIS

regula$ní informa$ní slu%ba;

Spole"nost

New World Resources N.V. se sídlem v Amsterdamu;

Vyhrazené období

(a) období dvou m!síc' nebo 60 dn' (v%dy del)í z nich), které
bezprost#edn! p#edchází p#edb!%nému oznámení ro$ních
v"sledk' Spole$nosti, nebo, pokud je krat)í, období od konce
p#íslu)ného finan$ního roku a% do okam%iku oznámení a v$etn!
n!j;
(b) období dvou m!síc' nebo 60 dn' (v%dy del)í z nich), které
bezprost#edn! p#edchází zve#ejn!ní v"ro$ní finan$ní zprávy,
nebo, pokud je krat)í, období od konce p#íslu)ného finan$ního
roku a% do okam%iku zve#ejn!ní a v$etn! n!j;
(c) období dvou m!síc' nebo 60 dn' (v%dy del)í z nich), které
bezprost#edn! p#edchází zve#ejn!ní pololetní zprávy v souladu
s LR 9.9.3R Kota$ních pravidel, nebo, pokud je krat)í, období od
konce p#íslu)ného pololetí a% do okam%iku zve#ejn!ní a v$etn!
n!j; nebo
(d) pokud Spole$nost p#edkládá $tvrtletní zprávy, období jednoho
m!síce nebo 30 dn' (v%dy del)í z nich), které bezprost#edn!
p#edchází oznámení $tvrtletních v"sledk' Spole$nosti, nebo,
pokud je krat)í, období od konce p#íslu)ného $tvrtletí a% do
okam%iku oznámení a v$etn! n!j; a
(e) pokud Spole$nost zam")lí vyplatit zatímní dividendu, období
21 dn' bezprost#edn! p#edcházejících oznámení zatímní

- 6-

dividendy; a
(f) období jednoho m!síce bezprost#edn! p#edcházejícího prvnímu
zve#ejn!ní prospektu emitenta akcií, leda%e Spole$nost proká%e,
%e doba rozhodování je krat)í ne% tento jeden m!síc, p#i$em%
v takovém p#ípad! se uplatní krat)í období;
V%konní "lenové
p$edstavenstva

$lenové P#edstavenstva, kte#í jsou pov!#eni #ízením b!%né
$innosti a provozu Spole$nosti a jejího podnikání v souladu se
stanovami Spole$nosti;

Zakázané období

Vyhrazené období nebo jakékoli jiné období, b!hem n!ho%
existuje jakákoli zále%itost, která zakládá Interní informaci ve
vztahu ke Spole$nosti;

Zam&stnanec

jakákoli osoba, kterou zam!stnává nebo anga%uje Spole$nost, její
mate#sk" subjekt, dce#iná spole$nost nebo jak"koli subjekt ve
skupin! nehled! na délku zam!stnaneckého pom!ru;

Zam&stnaneck% plán

zam!stnaneck" plán, na základ! kterého jsou poskytovány
finan$ní instrumenty v souladu s p#íslu)n"mi pravidly, zejména
co se t"$e na$asování poskytnutí, procesu rozhodování, p#íjemc'
a po$tu poskytnut"ch finan$ních instrument';

Zasv&cen% zam&stnanec

Zam!stnanec, jeho% jméno musí b"t zapsáno na seznam
zasv!cen"ch osob v souladu s Pravidly oznamování
a transparentnosti a FMSA;
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!ÁST A
OBCHODOVÁNÍ A REALIZACE TRANSAKCÍ S CENN"MI PAPÍRY
A JIN"MI FINAN!NÍMI INSTRUMENTY

1.

Zákazy
(a)

Osoba podléhající omezením nesmí Obchodovat s Cenn!mi papíry bez
p"edchozího souhlasu Compliance Officera v souladu s #ástí A, #l. 3
t#chto Pravidel. P"edseda P"edstavenstva, generální "editel a Compliance
Officer nesmí Obchodovat s Cenn!mi papíry bez p"edchozího oznámení
P"edstavenstvu a jeho souhlasu.

(b)

Osoba podléhající omezením nesmí vyu$ívat Interní informace k Realizaci
transakcí s Cenn!mi papíry na sv%j vlastní ú&et nebo na ú&et t"etí osoby,
p"ímo nebo nep"ímo.

(c)

Zam#stnanec nesmí Realizovat (ani se pokou'et Realizovat), p"ímo nebo
nep"ímo, transakce s Cenn!mi papíry na sv%j vlastní ú&et nebo na ú&et t"etí
osoby, pokud má k dispozici Interní informace nebo to m%$e d%vodn#
p"edpokládat.

(d)

P"edstavenstvo m%$e rozhodnout, $e Osoba podléhající omezením nesmí
Realizovat transakce s Jin!mi finan&ními instrumenty ur&en!mi
P"edstavenstvem, pokud tato Osoba podléhající omezením:
(i)

je vzhledem k funkci, kterou ve Spole&nosti zastává, schopna
lépe posoudit situaci ve spole&nosti emitující tyto Jiné
finan&ní instrumenty, ne$ kdyby m#la k dispozici pouze
ve"ejn# dostupné informace - to se t!ká nap". konkurent%
Spole&nosti; nebo

(ii)

má nebo by mohla mít k dispozici Interní informace t!kající
se Jin!ch finan&ních instrument%, nebo se Compliance Officer
domnívá, $e p"íslu'ná Osoba podléhající omezením by mohla
vyvolat dojem, $e poru'uje zákon, pokud by Realizovala
transakci s takov!mi Jin!mi finan&ními instrumenty.

(e)

Osoba podléhající omezením nesmí Realizovat transakci s Cenn!mi papíry
a ve lh%t# 'esti m#síc% poté Realizovat dal'í transakci s Cenn!mi papíry,
pokud by tato následná transakce s Cenn!mi papíry byla opakem první
transakce nebo vedla k eliminaci nebo omezení rizika spojeného s první
transakcí, p"i&em$ tento zákaz neplatí, pokud první transakce spo&ívá
v uplatn#ní opce poskytnuté Spole&ností a druhá transakce v prodeji
Cenn!ch papír% získan!ch uplatn#ním této opce.

(f)

P"edstavenstvo nebo Compliance Officer mohou Osobám podléhajícím
omezením zakázat Realizaci transakcí s Cenn!mi papíry nebo Jin!mi
finan&ními instrumenty i v dob# mimo Vyhrazené období, pokud to
pokládají za nezbytné.

(g)

Osoby podléhající omezením a Zam#stnanci nesm#jí sd#lovat Interní
informace t"etím osobám, pokud se nejedná o sd#lování informací v rámci
b#$ného pln#ní povinností dané osoby a p"íjemce Interních informací
podléhá závazku zachovávat d%v#rnost informací, nehled# na to, zda
takov! závazek vypl!vá z právních p"edpis%, stanov nebo smlouvy;
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2.

(h)

Osoby podléhající omezením a Zam#stnanci nesm#jí doporu&ovat t"etím
osobám Realizaci transakcí s Cenn!mi papíry nebo je k tomu navád#t; a

(i)

(a)

Spole&nost m%$e poskytnout opce na Cenné papíry V!konn!m
&len%m p"edstavenstva v souladu se Zam#stnaneck!m plánem
a ka$d! V!konn! &len p"edstavenstva opce p"ijímá a uplat(uje
v souladu s p"íslu'n!mi p"edpisy.

(b)

V!konní &lenové p"edstavenstva nesm#jí kupovat, prodávat ani
poskytovat opce na Cenné papíry, vyjma opcí poskytnut!ch
Spole&ností v rámci op&ního plánu uvedeného v bodu (a) v!'e.

(c)

Spole&nost neposkytuje opce na Cenné papíry Nev!konn!m
&len%m p"edstavenstva. Nev!konn! &len p"edstavenstva, kter!
získal opce v dob#, kdy byl V!konn!m &lenem p"edstavenstva
a ne$ se stal Nev!konn!m &lenem p"edstavenstva, je musí
uplatnit p"ed jmenováním do funkce V!konného &lena
p"edstavenstva v souladu s p"íslu'n!mi p"edpisy.

(d)

Nev!konní &lenové p"edstavenstva nesm#jí kupovat, prodávat
ani poskytovat opce na Cenné papíry.

Transakce nepodléhající t$mto Pravidl%m
(a)

Ní$e uvedené Obchodování nepodléhá t#mto Pravidl%m:
(i)

závazky nebo rozhodnutí vyu$ít nárok% v rámci nabídky
s p"ednostním právem nebo jiné nabídky (v&etn# nabídky
Cenn!ch papír% nahrazujících dividendu vyplácenou
v hotovosti);

(ii)

vyu$ití nárok% v rámci nabídky s p"ednostním právem nebo
jiné nabídky (v&etn# nabídky Cenn!ch papír% nahrazujících
dividendu vyplácenou v hotovosti);

(iii)

propadnutí nárok% v rámci nabídky s p"ednostním právem
nebo jiné nabídky (v&etn# nabídky Cenn!ch papír%
nahrazujících dividendu vyplácenou v hotovosti);

(iv)

prodej dostate&ného po&tu bezúplatn!ch nárok% k dorovnání
nárok% v rámci nabídky s p"ednostním právem;

(v)

závazek p"ijmout nabídku p"evzetí nebo její p"ijetí;

(vi)

obchodování, v rámci n#ho$ se nem#ní oprávn#né vlastnictví
p"íslu'ného Cenného papíru;

(vii)

transakce mezi Osobou zastávající vedoucí funkci a jejím
man$elem/man$elkou, partnerem/partnerkou, dít#tem nebo
nevlastním dít#tem;

(viii)

zru'ení nebo vzdání se opce v rámci zam#stnaneckého
akciového programu;

(ix)

p"evody
Cenn!ch
papír%
nezávisl!m
správcem
zam#stnaneckého
akciového
programu
kone&nému
vlastníkovi, kter! není Osobou podléhající omezením;
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(b)

3.

(x)

p"evody ji$ vlastn#n!ch Cenn!ch papír% formou spárovaného
prodeje a nákupu do spo"ícího nebo penzijního programu,
jeho$ ú&astníkem nebo kone&n!m vlastníkem je Osoba
podléhající omezením;

(xi)

investice Osoby podléhající omezením do programu nebo
systému (p"i&em$ se nejedná o systém ur&en! k investování
v!hradn# do Cenn!ch papír%), jeho$ majetek je investován na
základ# úvahy t"etí osoby;

(xii)

Obchodování Osoby podléhající omezením s podílov!mi listy
schváleného podílového fondu nebo akciemi otev"ené
investi&ní spole&nosti; a

(xiii)

dary poskytnuté v dobré ví"e t"etí osobou Osob# podléhající
omezením.

Ní$e uvedené Realizace transakcí nepodléhají ustanovením #ásti A t#chto
Pravidel:
(i)

Realizace transakcí v rámci pln#ní splatného a dlu$ného
závazku, kter! existoval v dob#, kdy Osoba podléhající
omezením získala Interní informace nebo bylo u&in#no
rozhodnutí dle #ásti A, #l. 1 (d).

(ii)

p"ijetí Cenn!ch papír% dle Zam#stnaneckého plánu;

(iii)

uplatn#ní opcí, konverze konvertibilních dluhopis% nebo
uplatn#ní garancí nebo podobn!ch práv k Akciím
v souvislosti se Zam#stnaneck!m plánem v poslední den
ú&innosti takového práva nebo ve lh%t# p#ti pracovních dn%
p"edcházejících tomuto dni, jako$ i prodej Akcií, které byly
získány uplatn#ním takov!ch práv, v uvedené lh%t#; v druhém
p"ípad# v'ak musí Osoba podléhající omezením a/nebo
Zam#stnanec informovat Spole&nost písemnou formou
alespo( &ty"i m#síce p"ed posledním dnem ú&innosti takového
práva o svém zám#ru prodat Akcie nebo musí Spole&nosti
ud#lit neodvolatelnou plnou moc;

(iv)

nabytí Akcií namísto dividendy,
o volitelnou formu dividendy.

pokud

se

nejedná

Souhlas s Obchodováním
(a)

Osoba podléhající omezením musí dostat odpov#) na $ádost o souhlas
s Obchodováním do p#ti dn% od doru&ení $ádosti s tím, $e pokud je
souhlas odep"en, d%vody odep"ení souhlasu nemusí b!t uvedeny, zejména
pokud byl souhlas odep"en z d%vodu Interních informací, které dané
Osob# podléhající omezením nejsou známy.

(b)

Spole&nost archivuje jak odpov#di na $ádosti o souhlas s Obchodováním
p"edlo$ené Osobou podléhající omezením, tak ud#lené souhlasy. Tyto
záznamy jsou sou&ástí Rejst"íku. Osob# podléhající omezením se vydává
kopie odpov#di na $ádost a kopie p"ípadného souhlasu.
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(c)

4.

Osoba podléhající omezením, která dostane souhlas k Obchodování
v souladu s tímto #l. 3, musí uskute&nit Obchod co nejd"íve, v ka$dém
p"ípad# nejpozd#ji do dvou pracovních dn% od obdr$ení souhlasu.

Okolnosti zakládající d%vody k odmítnutí souhlasu
Mimo v!jimky upravené v #ásti A, #l. 5 nebude Osob# podléhající omezením dán
souhlas k Obchodování s Cenn!mi papíry:

5.

(a)

b#hem Zakázaného období; nebo

(b)

jde-li o krátkodobou investici. Investice s investi&ním horizontem jednoho
roku &i krat'í se v$dy pokládá za krátkodobou.

Obchodování povolené b$hem Zakázaného období
(a)

Vá&né finan#ní potí&e
Osoba podléhající omezením, která nemá k dispozici Interní informace
vztahující se ke Spole&nosti, m%$e dostat souhlas k Obchodování (mimo
Vyhrazené období), pokud má vá$né finan&ní potí$e nebo existují jiné
mimo"ádné okolnosti. Takové osob# m%$e b!t dán souhlas k prodeji
(av'ak nikoli k nákupu) Cenn!ch papír%, i kdyby to tato Pravidla jinak
zakazovala. Posouzení, zda má p"íslu'ná osoba vá$né finan&ní potí$e
nebo zda existují jiné mimo"ádné okolnosti, m%$e u&init pouze
Compliance Officer.
Za vá$né finan&ní potí$e se pova$uje naléhav! finan&ní závazek, kter!
nelze uspokojit jinak ne$ prodejem p"íslu'n!ch Cenn!ch papír%. Da(ová
povinnost dané osoby by se za normálních okolností nepova$ovala
za vá$né finan&ní potí$e, pakli$e daná osoba nemá jinou mo$nost, jak
da(ovou povinnost splnit. Okolnosti se pokládají za mimo"ádné, pokud
daná osoba musí p"evést nebo prodat Cenné papíry na základ#
soudního p"íkazu nebo pokud existuje jin! nad"azen! právní
po$adavek v tomto smyslu.
*ádosti Osob podléhajících omezením o souhlas s Obchodováním b#hem
Zakázaného období z d%vodu mimo"ádn!ch okolností by m#ly b!t v$dy
co nejd"íve projednány s FSA a PFSC.
Takové $ádosti musí rovn#$
o mimo"ádn!ch okolnostech.

(b)

v$dy

obsahovat

podrobné

údaje

Poskytnutí Cenn'ch papír% a opcí
Poskytnutí opcí P"edstavenstvem na základ# zam#stnaneckého akciového
programu Osob# podléhající omezením a Zam#stnanc%m m%$e b!t
povoleno b#hem Zakázaného období nebo v dob#, kdy Spole&nost
disponuje Interními informacemi, pokud (i) takov! zam#stnaneck!
akciov! program odpovídá Zam#stnaneckému plánu, (ii) opce nemohly
b!t d%vodn# poskytnuty jindy a (iii) neposkytnutí opcí by nejspí'e
nazna&ovalo, $e se Spole&nost nachází v Zakázaném období.
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B#hem Zakázaného období m%$e Spole&nost poskytnout Cenné papíry,
opce a práva (nebo jiné podíly) na nabytí Cenn!ch papír% Osobám
podléhajícím omezením a Zam#stnanc%m v p"ípad#, $e:

(c)

(i)

poskytnutí je v souladu s podmínkami zam#stnaneckého
akciového programu odpovídajícího Zam#stnaneckému plánu
a tento program nebyl zaveden ani zm#n#n b#hem p"íslu'ného
Zakázaného období a na&asování poskytnutí odpovídá
uveden!m postup%m; a

(ii)

podmínky zam#stnaneckého akciového programu stanoví
&ástky nebo hodnoty poskytovaného pln#ní nebo zp%sob jejich
v!po&tu a neumo$(ují vlastní uvá$ení a p"íjemci neumo$(ují
rozhodnout se, zda si p"eje Cenné papíry p"ijmout &i ne; a

(iii)

neposkytnutí by nejspí'e nazna&ovalo, $e se Spole&nost
nachází v Zakázaném období.

Uplatn$ní opcí
Bez ohledu na ostatní ustanovení t#chto Pravidel platí, $e uplatn#ní opcí
poskytnut!ch na základ# Zam#stnaneckého plánu, a+ má p"íslu'ná Osoba
podléhající omezením &i Zam#stnanec k dispozici Interní informace, &i
nikoli, je povoleno v poslední den ú&innosti tohoto práva nebo ve lh%t#
p#ti pracovních dn% p"ed tímto dnem. Prodej nabyt!ch Cenn!ch papír% je
povolen v poslední den ú&innosti tohoto práva nebo ve lh%t# p#ti
pracovních dn% p"ed tímto dnem, pokud Osoba podléhající omezením
a/nebo Zam#stnanec informovali Spole&nost písemnou formou alespo(
&ty"i m#síce p"ed posledním dnem ú&innosti tohoto práva o svém zám#ru
prodat nebo Spole&nosti ud#lili neodvolatelnou plnou moc k prodeji
takov!ch Cenn!ch papír%.

(d)

Kvalifika#ní akcie
,len p"edstavenstva m%$e dostat souhlas k nabytí Kvalifika&ních akcí
v p"ípad#, $e dle zakládajících dokument% Spole&nosti spadá poslední
den lh%ty k nabytí takov!ch akcií do Zakázaného období, a od ,lena
p"edstavenstva nelze d%vodn# o&ekávat, $e by tyto akcie nabyl n#kdy
jindy.

(e)

Spo(ící programy
Do spo"ícího programu, v rámci n#ho$ jsou nakupovány pouze Cenné
papíry (a+ u$ na základ# stálého platebního p"íkazu, p"ímého debetu nebo
pravidelné srá$ky ze mzdy dané osoby) nebo v n#m$ jsou Cenné papíry
nab!vány formou rozhodnutí o reinvestici dividend nebo jin!ch v!plat
nebo jsou nab!vány na &áste&nou úhradu odm#ny dané osoby nehled# na
ustanovení t#chto Pravidel, se m%$e Osoba podléhající omezením zapojit,
pouze pokud jsou spln#na ní$e uvedená ustanovení:
(i)

Osoba podléhající omezením se nem%$e zapojit do takového
spo"ícího programu b#hem Zakázaného období, leda$e
program zahrnuje &áste&nou úhradu odm#ny dané osoby ve
form# Cenn!ch papír% a Osoba podléhající omezením se do
n#j zapojila p"i nástupu do zam#stnání nebo okam$ikem
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jmenování do P"edstavenstva (v p"ípad# nev!konného &lena
p"edstavenstva);

(f)

(ii)

Osoba podléhající omezením nem%$e nakupovat Cenné papíry
Spole&nosti v rámci spo"ícího programu b#hem Zakázaného
období, leda$e se do programu zapojila v dob#, kdy se
Spole&nost nenacházela v Zakázaném období, a tato osoba má
nadto na základ# podmínek programu neodvolatelnou
povinnost nakoupit Cenné papíry (co$ m%$e zahrnovat první
nákup v rámci programu) v ur&itém fixním termínu, kter!
spadá práv# do Zakázaného období;

(iii)

Osoba podléhající omezením nem%$e ru'it ani m#nit
podmínky ú&asti ve spo"ícím programu ani prodávat Cenné
papíry v jeho rámci b#hem Zakázaného období; a

(iv)

p"ed zapojením se do programu, p"ed zru'ením programu
nebo zm#nou podmínek ú&asti &i p"ed prodejem Cenn!ch
papír% v rámci programu musí Osoba podléhající omezením
získat souhlas v souladu s #ástí A, #l. 3.

P%sobnost správce
Pokud Osoba podléhající omezením jedná jako správce trustu, je
Obchodování s Cenn!mi papíry na ú&et trustu povoleno b#hem
Zakázaného období, pouze pokud:
(i)

Osoba podléhající omezením není kone&n!m vlastníkem
trustu;

(ii)

rozhodnutí o Obchodování &iní jiní správci nebo investi&ní
mana$e"i jednající za správce nezávisle na Osob# podléhající
omezením; a

(iii)

Osoba podléhající omezením ani jiní správci nebo investi&ní
mana$e"i jednající za správce nemají k dispozici Interní
informace.

Za nezávislé se pova$uje takové jednání ostatních správc% nebo
investi&ních mana$er%, kdy rozhodnutí o Obchodování:

(g)

(i)

bylo u&in#no bez konzultace s Osobou podléhající omezením
nebo jiné ú&asti Osoby podléhající omezením; nebo

(ii)

bylo delegováno na v!bor, jeho$ &lenem není Osoba
podléhající omezením.

Obchodování ze strany Propojen'ch osob a investi#ních mana&er%
Spadá-li Obchodování Propojené osoby do p%sobnosti t#chto Pravidel,
musí s ní propojená Osoba zastávající vedoucí funkci podniknout ve'keré
rozumné kroky, aby zabránila Obchodování s Cenn!mi papíry v$dy, kdy
se jedná o krátkodobou investici ze strany Propojené osoby.
Osoba zastávající vedoucí funkci je dále povinna se sna$it zabránit
Obchodování s Cenn!mi papíry b#hem Vyhrazeného období:
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(i)

na ú&et nebo jménem osoby s ní Propojené; nebo

(ii)

ze strany investi&ního mana$era jménem Osoby zastávající
vedoucí funkci nebo jménem osoby s ní Propojené v p"ípad#,
kdy má tato Osoba zastávající vedoucí funkci nebo osoba s ní
Propojená prost"edky ve správ# fondu spravovaného tímto
mana$erem, a to i pokud je spravuje na základ# vlastního
uvá$ení (s v!hradou ustanovení #ásti A, #l. 5(e) a 5(f) t#chto
Pravidel).

Osoba zastávající vedoucí funkci musí informovat v'echny své Propojené
osoby a investi&ní mana$ery jednající jejím jménem o:
(i)

obchodní firm# Spole&nosti;

(ii)

Vyhrazen!ch obdobích, kdy nesm#jí Obchodovat s Cenn!mi
papíry;

(iii)

povinnosti okam$it# informovat Spole&nost o uskute&n#ném
Obchodu s Cenn!mi papíry; a

(iv)

povinnosti oznámit AFM a PFSC Realizaci transakce
s finan&ními instrumenty v souladu s vysv#tlením v #ásti B,
#l. 1 t#chto Pravidel.

!ÁST B
OZNAMOVACÍ POVINNOSTI
1.

Oznamovací povinnosti
(a)

V souladu s #ástí A t#chto Pravidel jsou Osoby zastávající vedoucí
funkci a jejich Propojené osoby povinny nejpozd#ji do 13:00
(st"edoevropského &asu) &tvrtého pracovního dne po Datu transakce
písemn# informovat Compliance Officera o transakcích s Cenn!mi papíry
nebo jak!mikoli finan&ními instrumenty (Realizovan!mi na vlastní ú&et),
jejich$ hodnota je &áste&n# dána hodnotou Cenn!ch papír%. Compliance
Officer poskytne co nejd"íve po obdr$ení p"edm#tn!ch informací,
nejpozd#ji v'ak do konce pracovního dne, p"íslu'né informace AFM
a RIS. Pro vylou&ení pochybností platí, $e Osoba zastávající vedoucí
funkci a/nebo Propojená osoba v$dy nese odpov#dnost za poru'ení
závazku informovat AFM.

(b)

Oznámení musí obsahovat tyto informace:
(i)

jméno Osoby zastávající vedoucí funkci (nebo Propojené
osoby)

(ii)

d%vod zakládající oznamovací povinnost;

(iii)

charakter transakce;

(iv)

datum a místo transakce (v&etn# podrobn!ch
o vypo"ádání transakce, pokud prob#hlo mimo trh); a

(v)

cena a objem transakce.
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údaj%

2.

(c)

Oznamovací povinnost dle odst. (a) v!'e se nevztahuje na transakce, které
realizuje nebo zprost"edkovává finan&ní instituce oprávn#ná dle FMSA ke
správ# soukrom!ch portfolií na základ# písemného mandátu, kter! stanoví,
$e Osoba zastávající vedoucí funkci a/nebo Propojená osoba jako$to
zmocnitel nem%$e tyto transakce nijak ovlivnit. Osoba zastávající vedoucí
funkci je povinna poskytnout Compliance Officerovi kopii písemného
mandátu dle p"edchozí v#ty a písemn# ho informovat o jakékoli zm#n#
mandátu.

(d)

Oznámení dle odst. (a) m%$e b!t odlo$eno a$ do okam$iku, kdy (a)
transakce Realizované v p"íslu'ném kalendá"ním roce Osobou zastávající
vedoucí funkci na její vlastní ú&et dosáhnou celkové v!'e 5 000 EUR nebo
(b) transakce Realizované v p"íslu'ném kalendá"ním roce Osobou
zastávající vedoucí funkci na její vlastní ú&et a jejími Propojen!mi
osobami na jejich vlastní ú&et dosáhnou celkové v!'e 5 000 EUR.

(e)

Pokud ,len p"edstavenstva oznámí zm#nu vypl!vající z p"íslu'né
transakce dle #ásti B, #l. 2 t#chto Pravidel, má se za to, $e splnil
oznamovací povinnost dle #l. 1.

(f)

Ka$dá Osoba zastávající vedoucí funkci musí do dvou t!dn% po svém
jmenování oznámit Compliance Officerovi, jaké finan&ní instrumenty
vlastní ve vztahu ke spole&nostem kótovan!m v Nizozemsku. Dále musí
ve lh%t# jednoho m#síce po skon&ení ka$dého kalendá"ního &tvrtletí
informovat Compliance Officera o jak!chkoli zm#nách finan&ních
instrument%, které vlastní.

(g)

Odst. (f) se nevztahuje na vlastnictví finan&ních instrument% a transakce
s nimi ve vztahu k investi&ním fond%m, ani na transakce Realizované na
ú&et Osoby zastávající vedoucí funkci nezávislou finan&ní institucí
dle odst. (b) v!'e.

Oznamovací povinnosti vztahující se na v)echny !leny p(edstavenstva
(a)

Ka$d! ,len p"edstavenstva je povinen do dvou t!dn% od svého jmenování
do funkce ,lena p"edstavenstva oznámit AFM a PFSC po&et Akcií
a Hlas%, které má v dr$ení.

(b)

Ka$d! ,len p"edstavenstva neprodlen# oznámí AFM a PFSC jakékoli
zm#ny po&tu Akcií a Hlas% ve Spole&nosti, které má v dr$ení. Závazek dle
p"edchozí v#ty je spln#n, pokud bylo takové oznámení provedeno
v souladu s #ástí B, #l. 1 v!'e.

(c)

Ka$d! ,len p"edstavenstva m%$e dát pokyn Compliance Officerovi, aby
oznámení dle #l. 2 provedl jeho jménem. Pokyn musí mít písemnou formu.
Compliance Officer musí pokyn obdr$et nejpozd#ji do 13:00
(st"edoevropského &asu) v pracovní den p"edcházející poslednímu dni
oznamovací lh%ty AFM. Pokyn musí obsahovat v'echny údaje, které mají
b!t oznámeny AFM. ,len p"edstavenstva v$dy nadále nese odpov#dnost
za oznámení AFM.

(d)

Ka$d! ,len p"edstavenstva informuje Compliance Officera ke konci
ka$dého kalendá"ního &tvrtletí o zm#nách po&tu akcií nebo hlas%, které
vlastní v jakékoli jiné spole&nosti kótované v Nizozemsku.
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!ÁST C
R*ZNÉ
1.

Compliance Officer
(a)

P"edstavenstvo ustanoví Compliance Officera a oznámí jeho toto$nost
a kontaktní
údaje
v'em
Osobám
podléhajícím
omezením
a Zam#stnanc%m Spole&nosti. P"edstavenstvo je povinno okam$it#
oznámit jakoukoli zm#nu v osob# Compliance Officera v'em Osobám
podléhajícím omezením a Zam#stnanc%m Spole&nosti.
S ú&inností od 17. dubna 2008 a$ do odvolání zastává funkci Compliance
Officera:
Marek Jelínek
Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam
Tel: +31 20 570 2210
GSM: +31 615 015 770
Fax: +31 20 570 2222
E-mail: mjelinek@nwrgroup.eu

(b)

Povinnosti a pravomoci Compliance Officera vypl!vají z t#chto Pravidel.
P"edstavenstvo m%$e Compliance Officerovi ukládat a ud#lovat dal'í
povinnosti a pravomoci.

(c)

Compliance Officer musí b!t sou&asn# ,lenem p"edstavenstva.

(d)

Compliance Officer musí po konzultaci s P"edstavenstvem ur&it osoby,
které za n#j jednají b#hem jeho nep"ítomnosti.

(e)

Compliance Officer pro'et"uje nebo nechává pro'et"ovat Obchodování
a Realizace transakcí s Cenn!mi papíry Osobami podléhajícími
omezením nebo Zam#stnanci provád#né dle jejich pokyn% nebo v jejich
prosp#ch. Compliance Officer podává písemné zprávy o v!sledcích
'et"ení p"edsedovi P"edstavenstva. P"edtím v$dy dá p"íslu'né Osob#
podléhající omezením nebo Zam#stnanci mo$nost se k v!sledku 'et"ení
vyjád"it. O v!sledku 'et"ení informuje p"íslu'nou osobu p"edseda
P"edstavenstva.

(f)

Compliance Officer identifikuje Zasv#cené zam#stnance, kte"í mají p"ístup
k Interním informacím vzhledem k v!konu sv!ch pracovních povinností,
z titulu profese nebo pln#ní povinností, a písemn# je informuje
o skute&nosti, $e byli identifikováni jako Zasv#cení zam#stnanci.

(g)

Ka!doro"n# po skon"ení finan"ního roku Spole"nosti informuje
Compliance Officer p"edsedu P"edstavenstva o zp$sobu v%konu sv%ch
povinností a pravomocí.

(h)

Compliance Officer je povinen zajistit pln#ní jak%chkoli jin%ch
po!adavk$, které nejsou upraveny t#mito Pravidly a na které se vztahují
právní p&edpisy z oblasti cenn%ch papír$ v Nizozemsku, Spojeném
království, 'eské republice a Polsku.

(i)

Pokud mají Osoby podléhající omezením nebo Zam#stnanci pochybnosti,
zda se na n# vztahují zákazy nebo povinnosti dle t#chto Pravidel, m#li by
kontaktovat Compliance Officera.
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2.

Rejst(ík
(a)

Spole&nost vede elektronick! Rejst"ík, v n#m$ jsou zaznamenávány tyto
údaje:
(i)

jména Osob podléhajících omezením a dále v'ech dal'ích
osob anga$ovan!ch Spole&ností, které mohou mít standardn#
nebo náhodn# k dispozici Interní informace;

(ii)

d%vody zaznamenání jin!ch osob dle bodu (i) do Rejst"íku;

(iii)

okolnosti a okam$ik, kdy daná osoba ji$ nemá p"ístup
k Interním informacím;

(iv)

ve'kerá oznámení Compliance Officerovi v souladu s t#mito
Pravidly;

(v)

ve'keré pokyny Compliance Officerovi u&init oznámení dle
t#chto Pravidel;

(vi)

ve'keré $ádosti o souhlas s Obchodováním adresované
Compliance Officerovi a ve'keré souhlasy s Obchodováním
ud#lené Compliance Officerem; a

(vii)

kopie písemn!ch mandát%, které Compliance Officer obdr$í
v souladu s #ástí B, #l. 1(b).

(b)

Rejst"ík a v'echny zm#ny musí b!t opat"eny datem.

(c)

Spole&nost odpovídá za zpracovávání Osobních údaj%, které se
zaznamenávají (resp. mají b!t zaznamenány) do Rejst"íku.

(d)

Osobní údaje z Rejst"íku mohou b!t poskytovány AFM a PFSC, pokud je
to nezbytné k pln#ní zákonn!ch povinností nebo pokud to vy$adují
v!znamné zájmy Spole&nosti.

(e)

Rejst"ík vede Compliance Officer. Osobní údaje dle #ásti C, #l. 2(a)(i) a&
(a)(iii) se uchovávají po dobu nejmén# p#t let po dni zápisu do Rejst"íku
nebo zm#ny zápisu. Compliance Officer vyma$e jiné Osobní údaje
z Rejst"íku nejpozd#ji do dvou let poté, co daná osoba pozbyla jakéhokoli
vztahu ke Spole&nosti. Pokud je zpracovávání Osobních údaj% dle tohoto
odstavce nezbytné k vy"e'ení sporu nebo pokud se t!ká majetkov!ch práv
a závazk% Spole&nosti, údaje vymazány nebudou. Pokud je zpracovávání
Osobních údaj% dle tohoto odstavce nezbytné k vy"e'ení sporu,
Compliance Officer Osobní údaje z Rejst"íku vyma$e, jakmile p"estanou
b!t ve vztahu ke sporu relevantní. Pokud se Osobní údaje t!kají
majetkov!ch práv a závazk% Spole&nosti, Compliance Officer Osobní
údaje z Rejst"íku vyma$e sedm let po provedení záznamu.

(f)

Jak!koli Zam#stnanec, jeho$ Osobní údaje jsou zapsány v Rejst"íku, má
právo tyto údaje kontrolovat, p"i&em$ o to m%$e kdykoli po$ádat
Compliance Officera. Pokud jsou Osobní údaje daného Zam#stnance
zpracovávány, Compliance Officer Zam#stnanci do &ty" t!dn% poskytne
úpln! písemn! v!pis údaj%.
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(g)

Zam#stnanec, jeho$ Osobní údaje jsou zapsány v Rejst"íku, má právo po
Spole&nosti po$adovat, aby jeho Osobní údaje v Rejst"íku opravila,
doplnila, odstranila nebo zablokovala, pokud jsou údaje fakticky
nesprávné nebo pokud jsou vzhledem k ú&elu zahrnutí do Rejst"íku
irelevantní. *ádost v tomto smyslu se adresuje Compliance Officerovi.
Compliance Officer p"íslu'nou osobu informuje o svém rozhodnutí do &ty"
t!dn% od obdr$ení $ádosti. Rozhodnutí o nevyhov#ní $ádosti musí b!t
zd%vodn#no. Pokud je $ádosti vyhov#no, Compliance Officer zajistí, aby
p"íslu'ná oprava, dopln#ní, odstran#ní nebo zablokování Osobních údaj%
bylo provedeno co nejd"íve. Compliance Officer co nejd"íve informuje
AFM a PFSC o oprav#, dopln#ní, odstran#ní nebo blokování Osobních
údaj%, pokud takové Osobní údaje byly poskytnuty AFM a/nebo PFSC.

(h)

Compliance Officer musí neprodlen# upravit údaje zaznamenané
v Rejst"íku, pokud:

(i)
3.

(i)

se zm#ní d%vod pro zápis osoby do Rejst"íku;

(ii)

je t"eba doplnit ur&itou osobu do Rejst"íku; a

(iii)

osoba zapsaná v Rejst"íku ji$ nemá p"ístup k Interním
informacím.

Rejst"ík musí b!t dostate&n# zabezpe&en. Do Rejst"íku mohou nahlí$et
pouze Compliance Officer a p"edseda P"edstavenstva.

Formulá(e
Je-li to mo$né, v'echna oznámení dle t#chto Pravidel by m#la b!t provád#na
s pomocí formulá"% vydávan!ch AFM. Za zp"ístupn#ní formulá"% odpovídá
Compliance Officer. Na otázky obsa$ené ve formulá"ích je nutno poskytovat úplné
a pravdivé odpov#di.

4.

5.

Propojení emitenti
(a)

V dob# p"ijetí t#chto Pravidel neexistovali $ádní Propojení emitenti.

(b)

Jakmile bude existovat n#jak! Propojen! emitent, tato Pravidla budou
odpovídajícím zp%sobem upravena.

Oznamování zákaz%
Spole&nost je povinna informovat Osoby podléhající omezením, jako$ i v'echny
dal'í osoby, které mohou mít k dispozici Interní informace, a+ ji$ standardn# nebo
náhodn#, o:
(a)

zákazech obsa$en!ch v &ásti 5.4.2 (pravidla p"edcházení zneu$ívání trhu)
FMSA;

(b)

zákazech obsa$en!ch v § 118 (zneu$ívání trhu) FSMA (UK); a

(c)

sankcích za poru'ování uveden!ch zákaz%.

Shrnutí sankcí za poru'ování zákaz% v ,ásti 5.4.2 (pravidla p"edcházení zneu$ívání
trhu) FMSA a § 118 (zneu$ívání trhu) FSMA (UK) tvo"í P(ílohu A t#chto Pravidel.

- 18 -

!ÁST D
ZÁV+RE!NÁ USTANOVENÍ1
1.

Sankce
V p"ípad# poru'ení jakéhokoli ustanovení t#chto Pravidel si Spole&nost, p"ípadn#
zam#stnavatel, vyhrazuje právo ulo$it jakékoli sankce vypl!vající ze zákona a/nebo
(pracovní) smlouvy s danou osobou. Uvedené sankce zahrnují ukon&ení platnosti
(pracovní) smlouvy s danou osobou formou okam$itého ukon&ení pracovního
pom#ru &i jinak.

2.

Okolnosti neupravené t$mito Pravidly
P"edstavenstvo je oprávn#no &init rozhodnutí za okolností, které nejsou o'et"eny
t#mito Pravidly, pokud tak &iní v souladu s p"íslu'n!mi zákonn!mi ustanoveními.

3.

Platnost
Tato Pravidla vstoupují v platnost dne 17. dubna 2008.

4.

Dodatky
Ustanovení t#chto Pravidel mohou b!t m#n#na a dopl(ována na základ# usnesení
P"edstavenstva. Zm#ny a dodatky nab!vají ú&innosti okam$ikem oznámení, pokud
není v oznámení uvedeno pozd#j'í datum ú&innosti.

5.

Rozhodné právo
Tato Pravidla se "ídí holandsk!m právem.

1
Upozor(ujeme, $e tato Pravidla jsou p"ekladem anglického originálu vnit"ního p"edpisu Spole&nosti “Share Dealing
Code”. V p"ípad# rozporu mezi ob#ma jazykov!mi verzemi má p"ednost verze anglická.
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P,ÍLOHA A
Spole&nost je povinna informovat Osoby podléhající omezením, jako$ i v'echny dal'í osoby,
které mohou mít k dispozici Interní informace, a+ ji$ standardn# nebo náhodou, o zákazech dle:
1.

&ásti 5.4.2. (pravidla p"edcházení zneu$ívání trhu) FMSA;

2.

§ 118 (zneu$ívání trhu) FSMA (UK); a sankcích za poru'ení uveden!ch zákaz%.

Sankce platí od 1. ledna 2007.2
!ÁST 5.4.2 FMSA (PRAVIDLA P,EDCHÁZENÍ ZNEU-ÍVÁNÍ TRHU)
1.

Zákazy
Zákaz v § 5:56 odst. 1 FMSA
(a)

Na v'echny osoby spadající do kategorie specifikované v ustanovení
§ 5:56 odst. 2 FMSA se vztahuje zákaz vyu$ívání interních informací
k realizaci transakce:
(i)

v Nizozemsku nebo z Nizozemska nebo ne&lenského státu,
t!kající se finan&ních instrument%, které byly p"ijaty
k obchodování na hlavním trhu v Nizozemsku nebo na trhu
s finan&ními instrumenty, kter! nep"edstavuje hlavní trh,
jeho$ provozovatel ale spadá do uznané kategorie dle § 5:26
odst. 1 FMSA nebo ve vztahu k n#mu$ byla podána $ádost
o p"ijetí k obchodování na daném trhu;

(ii)

v Nizozemsku nebo z Nizozemska, t!kající se finan&ních
instrument%, které byly p"ijaty k obchodování na hlavním trhu
nacházejícím se nebo provozovaném v jiném &lenském stát#
nebo na burze finan&ních instrument%, provozované
a oficiáln# uznané v ne&lenském stát#, nebo t!kající se
finan&ních instrument%, ve vztahu k nim$ byla podána $ádost
o p"ijetí k obchodování na daném trhu;

(iii)

v Nizozemsku nebo z Nizozemska nebo ne&lenského státu,
t!kající se finan&ních instrument% (jin!ch ne$ uveden!ch
v bodu a. ani b.), jejich$ hodnota je &áste&n# dána hodnotou
finan&ních instrument% uveden!ch v bodu a. a b.; nebo

(iv)

v jiném &lenském stát# nebo z jiného &lenského státu, t!kající
se finan&ních instrument% p"ijat!ch k obchodování na trhu
s finan&ními instrumenty, kter! nep"edstavuje hlavní trh
a jeho$ provozovatel spadá do uznané kategorie dle § 5:26
odst. 1 FMSA.

2

Dle § 6 provád#cího p"edpisu k FMSA jsou p"íkazy provázené odstup(ovanou pokutou nebo správní pokuty ukládané za
poru'ení pravidel dle zákona o oznamování vlastnictví kontrolních nebo majetkov!ch ú&astí v institucích emitujících cenné
papíry, nebo dle zákona o dohledu nad obchodováním s cenn!mi papíry z roku 1995, pokládány od okam$iku, kdy FMSA
vstoupí v platnost (1. ledna 2007), za p"íkazy provázené odstup(ovanou pokutou nebo správní pokutou dle § 1:79 a § 1:80
FMSA. Po dobu t"í let ode dne, kdy do'lo k poru'ení, m%$e správní orgán ulo$it správní pokutu za poru'ení pravidla dle
zákona o oznamování vlastnictví kontrolních nebo majetkov!ch ú&astí v institucích emitujících cenné papíry nebo dle
zákona o dohledu nad obchodováním s cenn!mi papíry z roku 1995. Ukládání takov!ch správních pokut se "ídí p"edpisy,
které platily p"edtím, ne$ FMSA vstoupil v platnost.
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§ 5:56 odst. 2 FMSA
Kategoriemi uveden!mi v § 5:56 odst. 1 FMSA jsou:
(a)

osoby, které disponují interními informacemi, nebo+ ur&ují nebo
spoluur&ují ka$dodenní strategii nebo dohlí$ejí na strategii a b#$nou
podnikatelskou &innost emitenta,3 jeho$ se interní informace t!kají;

(b)

osoby, které disponují interními informacemi, nebo+ mají podíl
s rozhodujícím vlivem na emitentovi, nebo na emitentovi, kter! vydal
finan&ní instrumenty uvedené v § 5:56 odst. 1 písm. c FMSA, jich$ se
interní informace t!kají;

(c)

osoby mající p"ístup k interním informacím vzhledem k v!konu
pracovních povinností, pracovnímu za"azení nebo pln#ní pracovních
povinností; a

(d)

osoby, které mají k dispozici interní informace v d%sledku trestné
&innosti.

§ 5:53 odst. 1 FMSA
(a)

Interní informace p"edstavují znalost informací p"esného charakteru,
které nebyly zve"ejn#ny a které se p"ímo nebo nep"ímo t!kají emitenta,
jak je uvedeno v § 5:53 odst. 4 písm. a FMSA,4 finan&ních instrument%
nebo obchodování s finan&ními instrumenty a které by v p"ípad#
zve"ejn#ní m#ly v!znamn! dopad na cenu finan&ních instrument% nebo
souvisejících derivát%.

(b)

Co se t!&e komoditních derivát%, interní informace p"edstavují znalost
informací p"esného charakteru, které nebyly zve"ejn#ny a které se p"ímo
nebo nep"ímo t!kají jednoho nebo n#kolika komoditních derivát%, jejich$
zve"ejn#ní by investo"i investující do komoditních derivát% o&ekávali
v souladu se zaveden!mi tr$ními postupy na hlavních trzích, kde jsou
tyto deriváty obchodovány, nebo na trhu s finan&ními instrumenty, kter!
nep"edstavuje hlavní trh, jeho$ provozovatel ale spadá do uznané
kategorie dle § 5:26 odst. 1 FMSA. Tr$ní postupy uvedené v p"edchozí
v#t# mohou b!t stanoveny obecn!m správním p"edpisem.

Zákaz dle § 5:56 odst. 3 FMSA
Jakákoli osoba nepat"ící do kategorie uvedené v § 5:56 odst. 2 FMSA, která si je
v#doma nebo by mohla mít podez"ení, $e má k dispozici interní informace, tyto
informace nesmí vyu$ívat k tomu, aby:
(a)

v Nizozemsku nebo z Nizozemska nebo ne&lenského státu realizovala
nebo provedla jakoukoli transakci s finan&ními instrumenty uveden!mi
v § 5:56 odst. 1 písm. a FMSA;

3
'Emitentem' se rozumí právnická osoba, spole&nost nebo instituce, která vydala finan&ní instrumenty dle § 5:56 odst. 1
písm. a nebo b FMSA, nebo osoba, na její$ návrh byla uzav"ena kupní smlouva na dan! finan&ní instrument, p"i&em$ se
nejedná o cenn! papír.
4

Viz pozn. 5.
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(b)

v Nizozemsku nebo z Nizozemska realizovala nebo provedla jakoukoli
transakci s finan&ními instrumenty uveden!mi v § 5:56 odst. 1 písm. b
FMSA;

(c)

v Nizozemsku nebo z Nizozemska nebo ne&lenského státu realizovala
nebo provedla jakoukoli transakci s finan&ními instrumenty uveden!mi
v § 5:56 odst. 1 písm. c FMSA; nebo

(d)

v Nizozemsku nebo z Nizozemska realizovala nebo provedla jakoukoli
transakci s finan&ními instrumenty uveden!mi v § 5:56 odst. 1 písm. d
FMSA.

Zákaz dle § 5:56 odst. 7 FMSA
Je zakázáno vyu$ívat interní informace ve snaze realizovat transakci uvedenou v §
5:56 odst. 1 FMSA.
Zákaz dle § 5:57 odst. 1 FMSA
Osoba pat"ící do kategorie uvedené v § 5:56 odst. 2 písm. a, b nebo d FMSA, jako$
i osoba, která má k dispozici interní informace a pat"í do kategorie uvedené v § 5:56
odst. 2 písm. c nebo d FMSA, nesmí:
(a)

sd#lovat informace, které má k dispozici, $ádné t"etí osob#, pokud se
nejedná o sd#lování v rámci pln#ní pracovních povinností, v!konu
profese nebo povinností, nebo

(b)

t"etí osob# doporu&ovat nebo ji navád#t, aby realizovala transakce
s p"íslu'n!mi finan&ními instrumenty

ve stát# nebo ze státu uvedeného v § 5:56 odst. 1 písm. a, b nebo c FMSA, pokud se
jedná o finan&ní instrumenty uvedené v p"íslu'ném odstavci.
Zákaz dle § 5:57 odst. 2 FMSA
Zákaz dle § 5:57 odst. 1 FMSA se rovn#$ vztahuje na v'echny ostatní osoby, které si
jsou v#domy nebo by mohly mít podez"ení, $e mají k dispozici interní informace.
Zákaz dle § 5:58 odst. 1 FMSA
Je zakázáno:
(a)

realizovat transakci nebo p"íkaz k obchodu s finan&ními instrumenty,
kter! dává nebo m%$e dát fale'n! nebo zavád#jící signál s ohledem na
nabídku, poptávku nebo cenu finan&ních instrument%, pokud osoba, která
transakci nebo p"íkaz realizovala, neproká$e, $e d%vody k realizaci
transakce nebo p"íkazu byly opodstatn#né a $e transakce nebo p"íkaz je
v souladu se zaveden!mi tr$ními postupy na hlavním trhu nebo na
p"íslu'ném trhu, kter! nep"edstavuje hlavní trh, jeho$ provozovatel ale
spadá do uznané kategorie dle § 5:26 odst. 1 FMSA;

(b)

realizovat transakci nebo p"íkaz k obchodu s finan&ními instrumenty
s cílem udr$et cenu finan&ních instrument% na um#lé úrovni, pokud
osoba, která transakci nebo p"íkaz realizovala, neproká$e, $e d%vody
k realizaci transakce nebo p"íkazu byly opodstatn#né a $e transakce nebo
p"íkaz je v souladu se zaveden!mi tr$ními postupy na hlavním trhu nebo
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na p"íslu'ném trhu, kter! nep"edstavuje hlavní trh, jeho$ provozovatel ale
spadá do uznané kategorie dle § 5:26 odst. 1 FMSA;
(c)

realizovat transakci nebo p"íkaz k obchodu s finan&ními instrumenty
s pou$itím podvodu nebo lsti; nebo

(d)

'í"it informace, které dávají nebo mohou dát fale'n! nebo zavád#jící
signál s ohledem na nabídku, poptávku nebo cenu finan&ních
instrument%, pokud osoba, která 'í"í informace, ví nebo by mohla mít
podez"ení, $e p"íslu'né informace jsou nepravdivé nebo zavád#jící,

ve stát# nebo ze státu uvedeného v § 5:56 odst. 1 písm. a, b nebo d FMSA, pokud se
jedná o finan&ní instrumenty uvedené v p"íslu'ném odstavci.
2.

Administrativní sankce
Sankce dle § 1:79 FMSA:
AFM m%$e ulo$it p"íkaz provázen! odstup(ovanou pokutou (last onder dwangsom)
za poru'ení pravidel dle § 5:58 odst. 1 FMSA.
Sankce dle § 1:80 FMSA:
AFM m%$e ulo$it správní pokutu za poru'ení pravidel dle § 5:56 odst. 1, 3 a 7
FMSA, § 5:57 odst. 1 FMSA a § 5:58 odst. 1 FMSA.
V!'e správní pokuty se stanoví obecn!m správním p"edpisem, vyhlá'kou FMSA
o pokutách.
V!'e správní pokuty za poru'ení pravidel dle § 5:56 odst. 1 a 3 FMSA, § 5:57 odst.
1 FMSA a § 5:58 odst. 1 FMSA &iní 96 000 EUR.
V!'e správní pokuty za poru'ení pravidla dle § 5:56 odst. 7 FMSA &iní 24 000 EUR.
Pokud je pokuta ulo$ena mimo jiné osob# pat"ící do n#které z ní$e uveden!ch
kategorií, orgán dohledu bere v úvahu finan&ní sílu dané osoby:
(a)

finan&ní instituce;

(b)

p"edstavitelé pojistitel%;

(c)

dr$itelé prohlá'ení o neexistenci námitek dle § 3:95, 3:96 nebo 5:32
FMSA; a

(d)

osoby, které se zab!vají získáváním, p"ijímáním nebo dispozicemi
s prost"edky splatn!mi na po$ádání, a to v Nizozemsku a z Nizozemska,
mimo uzav"en! okruh, od osob, které nejsou profesionálními subjekty na
trhu.

Finan&ní síla dané osoby je vyjád"ena v!'í pokuty, která se stanoví jako násobek
pokuty a faktoru finan&ní síly dle § 7 vyhlá'ky FMSA o pokutách.
Zve(ejn$ní
V p"ípad# poru'ení v!'e uveden!ch zákaz% m%$e AFM vydat ve"ejné varování,
p"ípadn# s uvedením d%vod%. Ve"ejné varování se obecn# nevydává p"ed uplynutím
p#ti pracovních dn% ode dne, kdy byla p"íslu'ná osoba informována o rozhodnutí.
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Pokud ov'em ochrana zájm%, o kterou FMSA usiluje, nestrpí odkladu, orgán
dohledu m%$e nehled# na v!'e uvedené vydat ve"ejné varování okam$it#.
Po oznámení AFM zve"ejní rozhodnutí o ulo$ení správní pokuty dle FMSA, mimo
jiné pokud je správní pokuta ulo$ena v souvislosti s poru'ením v!'e uveden!ch
zákaz%. Rozhodnutí se nezve"ej(uje p"ed uplynutím p#ti pracovních dn% ode dne,
kdy byla p"íslu'ná osoba informována o rozhodnutí. Rozhodnutí se nezve"ej(uje,
pokud zve"ejn#ní je nebo by mohlo b!t v rozporu s ú&elem dohledu vykonávaného
orgánem dohledu v souladu s FMSA. Ani$ by tím bylo dot&eno v!'e uvedené, AFM
zve"ejní rozhodnutí o ulo$ení správní pokuty dle FMSA, jakmile se rozhodnutí stane
pravomocn!m, pakli$e nejde o situaci, kdy zve"ejn#ní je nebo by mohlo b!t
v rozporu s ú&elem dohledu vykonávaného orgánem dohledu v souladu s FMSA.
AFM zve"ejní rozhodnutí o ulo$ení p"íkazu spojeného s odstup(ovanou pokutou dle
FMSA ke splatnosti pokuty, pakli$e nejde o situaci, kdy zve"ejn#ní je nebo by mohlo
b!t v rozporu s ú&elem dohledu vykonávaného orgánem dohledu v souladu s FMSA.
Pokud ov'em ochrana zájm%, o kterou FMSA usiluje, nestrpí odkladu, orgán
dohledu m%$e nehled# na v!'e uvedené zve"ejnit rozhodnutí o ulo$ení správní
pokuty nebo p"íkazu spojeného s odstup(ovanou pokutou okam$it#.
3.

Trestní stíhání
Postih dle § 6 odst. 1 (2) zákona o hospodá(ské kriminalit$:
Poru'ení § 5:56 odst. 1, 3 a 7, § 5:57 odst. 1 a § 5:58 odst. 1 p"edstavují trestné &iny
hospodá"ské povahy ve smyslu § 1 (2) zákona o hospodá"ské kriminalit#.
Dle § 5:54 FMSA a § 6 zákona o hospodá"ské kriminalit# je v!'e uveden! &in
postihován odn#tím svobody na dobu a$ dvou let, ve"ejn!mi pracemi nebo pokutou
kategorie 4, tj. 11 250 EUR.
Pokud hodnota majetku, pomocí n#ho$ nebo v souvislosti s ním$ do'lo ke spáchání
trestného &inu hospodá"ské povahy, nebo kter! byl zcela nebo z&ásti získán trestnou
&inností, p"esahuje jednu &tvrtinu maximální v!'e pokuty, lze ulo$it pokutu
z nejbli$'í vy''í kategorie. Takové zv!'ení se nedotkne § 23 odst. 7 trestního
zákona, kter! stanoví, $e pokud je z trestného &inu usv#d&ena právnická osoba, lze
ulo$it pokutu z vy''í kategorie. V kategorii 5 se jedná o pokutu ve v!'i 45 000 EUR
a v kategorii 6 ve v!'i 450 000 EUR.
Krom# toho existují (i) dal'í postihy a (ii) opat"ení, která lze ulo$it dle § 6 odst. 2
zákona o hospodá"ské kriminalit#. Dal'í postihy jsou uvedeny v § 7 a opat"ení v § 8
zákona o hospodá"ské kriminalit#.
Postih dle § 67 trestního (ádu:
Dle § 67 trestního "ádu lze vydat p"íkaz k vazebnímu stíhání osoby, pokud je
podez"elá ze spáchání trestného &inu dle § 5:56, 5:57 a 5:58 FMSA.
Dal)í postihy
Postih dle § 39 Na(ízení:
V p"ípad# poru'ení jednoho nebo n#kolika ustanovení Na"ízení si Spole&nost,
p"ípadn# zam#stnavatel, vyhrazuje právo ulo$it jakékoli sankce ze zákona a/nebo na
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základ# (pracovní) smlouvy s p"íslu'nou osobou, v&etn# okam$itého nebo jiného
ukon&ení platnosti (pracovní) smlouvy.

§ 118 (ZNEU-ÍVÁNÍ TRHU) FSMA (UK)
1.

Pro ú&ely tohoto ustanovení se zneu$itím trhu rozumí jednání (na stran# jedné osoby
nebo dvou &i více osob jednajících ve shod#), které:
(a)

(b)

nastane:
(i)

ve vztahu ke kvalifikovan!m
k obchodování na p"edepsaném trhu;

investicím

p"ijat!m

(ii)

ve vztahu ke kvalifikovan!m investicím, k nim$ byla podána
$ádost o p"ijetí k obchodování na daném trhu; nebo

(iii)

v p"ípad# jednání dle odst. 2 nebo 3 ní$e, investice
p"edstavující související investice ve vztahu k takov!m
kvalifikovan!m investicím; a

spadá do jednoho nebo n#kolika typ% jednání dle odst. 2 a$ 8 ní$e.

2.

Prvním typem jednání je situace, kdy zasv#cená osoba obchoduje nebo se pokou'í
obchodovat s kvalifikovanou nebo související investicí na základ# interních
informací o dané investici.

3.

Druh!m typem jednání je situace, kdy zasv#cená osoba sd#luje interní informace
jiné osob#, a p"itom se nejedná o "ádn! v!kon pracovních povinností, pracovního
za"azení nebo pln#ní pracovních povinností dané osoby.

4.

T"etím typem je jednání (nespadající pod bod 2 ani 3 v!'e):

5.

6.

(a)

zalo$ené na informacích, které nejsou obecn# dostupné osobám
u$ívajícím trh, kdyby v'ak b#$nému u$ivateli známy byly, pokládal by je
nebo by je nejspí'e pokládal za relevantní p"i rozhodování o podmínkách
realizace transakcí s kvalifikovan!mi investicemi; a

(b)

které by ve vztahu k dané osob# b#$n! u$ivatel trhu nejspí'e pokládal za
poru'ení standardního jednání, je$ lze od osoby v daném postavení
d%vodn# o&ekávat ve vztahu k trhu.

,tvrt!m typem jednání je situace, kdy jsou realizovány transakce nebo p"íkazy
k obchodování (jinak$ ne$ z legitimních d%vod% a v souladu se zaveden!mi postupy
na daném trhu), které:
(a)

dávají nebo mohou dávat fale'n! nebo zavád#jící dojem s ohledem na
nabídku, poptávku nebo cenu jedné nebo n#kolika kvalifikovan!ch
investic; nebo

(b)

udr$ují cenu jedné nebo n#kolika investic na nenormální nebo um#lé
úrovni.

Pát!m typem jednání je situace, kdy jsou realizovány transakce nebo p"íkazy
k obchodování s pou$itím fiktivních pom%cek nebo jin!ch forem podvodu nebo lsti.
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7.

-est! typ jednání obná'í 'í"ení informací jak!mikoliv prost"edky, kdy tyto informace
vytvá"ejí nebo mohou vytvá"et fale'n! nebo zavád#jící dojem s ohledem na
kvalifikované investice, osobami, které v#d#ly nebo m#ly v#d#t, $e informace jsou
nepravdivé nebo zavád#jící.

8.

Sedm!m typem je jednání (nespadající pod bod 5, 6 ani 7 v!'e):
(a)

které ve vztahu k standardnímu u$ivateli trhu m%$e vytvá"et fale'n! nebo
zavád#jící dojem s ohledem na nabídku, poptávku nebo cenu &i hodnotu
kvalifikovan!ch investic; nebo

(b)

které by standardní u$ivatel trhu pova$oval nebo nejspí'e pova$oval za
jednání naru'ující nebo pravd#podobn# naru'ující trh s takov!mi
investicemi,

a které by ve vztahu k dané osob# b#$n! u$ivatel trhu nejspí'e pokládal za poru'ení
standardního jednání, je$ lze od osoby v daném postavení d%vodn# o&ekávat ve
vztahu k trhu.
9.

10.

11.

Pro ú&ely odst. (4) a (8) se má za to, $e jednání, které se bere v úvahu ve vztahu ke
kvalifikovan!m investicím, zahrnuje jednání, k n#mu$ dochází:
(a)

ve vztahu k &emukoli, co je jeho p"edm#tem, nebo jeho$ cena &i hodnota
je vyjád"ena odkazem na cenu nebo hodnotu kvalifikované investice,
nebo

(b)

ve vztahu k investicím (kvalifikovan!m &i nekvalifikovan!m), jejich$
p"edm#tem jsou kvalifikované investice.

Jednání nep"edstavuje zneu$ití trhu pro ú&ely t#chto Pravidel, pokud:
(a)

je v souladu s pravidlem, které stanoví, $e jednání v souladu s pravidlem
nep"edstavuje zneu$ití trhu;

(b)

je v souladu s p"íslu'n!mi ustanovením Na"ízení Komise (EC)
&. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kter!m se provádí Sm#rnice
2003/6/EC Evropského parlamentu a rady ohledn# v!jimek z program%
odkupu a stabilizace finan&ních instrument%; nebo

(c)

je uskute&(ováno osobou jednající za orgán ve"ejné správy v rámci
fiskální politiky nebo devizové politiky nebo správy státního dluhu nebo
správy devizov!ch rezerv.

Odst. (4), (8) a (9) pozb!vají platnosti dne 30. &ervna 2008, a odst. (1)(b) se dále
vykládá bez odkazu na uvedené odstavce.
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