MARKTREGLEMENT

DOORLOPENDE TEKST VAN HET
REGLEMENT VOOR DE ONDERHANDSE MARKT IN LEDENOBLIGATIES-VRIJ VAN
KONINKLIJKE FRIESLANDCAMPINA N.V.
PER 1 JANUARI 2018

Artikel 1. Definities.
1.1.

De volgende begrippen hebben in dit reglement de navolgende betekenis:
Agent:
de Agent zoals gedefinieerd in de Obligatievoorwaarden, thans Coöperatieve Rabobank
U.A.
Bedrijfsbeëindigers:
Bedrijfsbeëindigers die hun lidmaatschap van de Coöperatie rechtmatig hebben
beëindigd op grond van bedrijfsbeëindiging.
Coöperatie:
Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A., statutair gevestigd te Amersfoort, of haar
rechtsopvolger.
Formulier:
het formulier waarmee Opdrachtgevers Orders bij de Agent kunnen inleggen en dat
speciaal voor dat doel is opgesteld.
Handelsdagen:
de dagen waarop de Interne Markt gehouden wordt.
Interne Markt:
de door de Vennootschap te houden onderhandse markt in Ledenobligaties-vrij waarop
dit Marktreglement van toepassing is.
Laatorder:
Een Order tot verkoop aan de Vennootschap.
Ledenblad:
het door de Coöperatie uitgegeven tijdschrift dat periodiek aan haar leden wordt
toegezonden.
Ledenobligatie-vrij:
een Ledenobligatie-vrij op naam uitgegeven door de Vennootschap, waarop de
Obligatievoorwaarden van toepassing zijn.
Liquiditeit Overeenkomst:
de Liquiditeit Overeenkomst zoals gedefinieerd in de Obligatievoorwaarden.
Liquiditeitverschaffer:
de Liquiditeitverschaffer zoals gedefinieerd in de Obligatievoorwaarden.
Marktreglement:
dit reglement zoals dit op enig tijdstip zal luiden.
Modelcode:
De modelcode voorkoming gebruik van voorwetenschap zoals vastgesteld door het
bestuur van de Vennootschap, zoals deze op enig tijdstip zal luiden.
Obligatiehouder:
een houder van Ledenobligaties-vrij.

Obligatievoorwaarden:
de voorwaarden die van toepassing zijn op de door de Agent geadministreerde
Ledenobligaties-vrij op naam, uitgegeven door de Vennootschap, en die gelden tussen
de Vennootschap en de Obligatiehouders.
Opdrachtgever:
de partij die een Order inlegt, of waarvan een Order wordt geacht te zijn ingelegd op
grond van Obligatievoorwaarde 7.5.
Order:
(i) een door de Opdrachtgever op eigen initiatief verstrekte opdracht, (ii) een opdracht
die op grond van Obligatievoorwaarde 7.5 wordt geacht te zijn ingelegd of (iii) een
opdracht voortvloeiende uit een verplichting van de Liquiditeitverschaffer tot koop van
de Vennootschap of verkoop aan de Vennootschap op de Interne Markt van
Ledenobligaties-vrij op grond van de Liquiditeit Overeenkomst, in alle hiervoor
genoemde gevallen inhoudende een opdracht, ter uitvoering door de Agent, om een
uitdrukkelijk vermeld aantal Ledenobligaties-vrij te kopen van de Vennootschap of te
verkopen aan de Vennootschap.
Rabobank:
Coöperatieve Rabobank U.A., statutair gevestigd te Amsterdam.
Register:
het door de Vennootschap gehouden register van Obligatiehouders als bedoeld in
Obligatievoorwaarde 5.
Toezichthouder:
de door de Vennootschap ingestelde onafhankelijke toezichthouder op de Interne
Markt, zijnde Stichting Toezicht Ledenobligaties-vrij FrieslandCampina, statutair
gevestigd te Amersfoort.
Vennootschap:
Koninklijke FrieslandCampina N.V., statutair gevestigd te Amersfoort, of haar
rechtsopvolger.
Vraagorder
een Order tot koop van de Vennootschap.
Website
De website van de Vennootschap.
Werkdag:
een werkdag zoals gedefinieerd in de Obligatievoorwaarden.
Wft:
de Wet op het financieel toezicht, zoals deze op enig moment zal luiden.
1.2.

Waar in dit reglement wordt gesproken van 'handelen' of 'verhandelen', wordt daarmee
bedoeld verkoop en levering aan de Vennootschap, en inkoop en verkrijging door de
Vennootschap, respectievelijk koop en verkrijging van de Vennootschap, en verkoop en
uitgifte door de Vennootschap.

Artikel 2. Instelling en organisatie van de Interne Markt.
2.1.

De Interne Markt is ingesteld op initiatief van de Vennootschap en staat onder toezicht
van de Toezichthouder.

2.2.

De Interne Markt wordt geadministreerd door de Agent.

2.3.

De Agent is verantwoordelijk voor de administratie van de Interne Markt conform dit
Marktreglement.

2.4.

Iedere Obligatiehouder is verantwoordelijk voor het opgeven van zijn gegevens aan de
Vennootschap overeenkomstig artikel 5.2 van de Obligatievoorwaarden.

2.5.

De Agent kan één of meer van haar bedrijfsonderdelen en bij haar of bij die
bedrijfsonderdelen werkzame personen aanwijzen die de uitvoerende werkzaamheden
conform het bepaalde in dit Marktreglement verrichten.

2.6.

De Agent kan derden aanwijzen die de uitvoerende werkzaamheden conform het
bepaalde in dit Marktreglement verrichten.

2.7.

De Liquiditeitverschaffer kan voor eigen rekening Ledenobligaties-vrij kopen van de
Vennootschap en verkopen aan de Vennootschap, mits met inachtneming van het
bepaalde in dit Marktreglement, de Obligatievoorwaarden en de Liquiditeit
Overeenkomst (die in de relatie tussen de Vennootschap en de Liquiditeitverschaffer
leidend is), teneinde frictie in vraag en aanbod weg te nemen en teneinde een liquide
markt te bevorderen, overeenkomstig artikel 8.5.

Artikel 3. Algemene bepalingen.
3.1.

Op de Interne Markt kunnen slechts Ledenobligaties-vrij worden verhandeld. De
Vennootschap heeft daarbij enkel een 'conditionele verplichting'. Daarmee wordt
bedoeld dat de Vennootschap op de Interne Markt steeds een gelijk aantal Obligaties
zal inkopen als verkopen. De Vennootschap is nooit verplicht om meer Obligaties in te
kopen dan uit te geven, en de Vennootschap is nooit verplicht om meer Obligaties uit
te geven dan in te kopen. De Vennootschap kan alleen uitvoering geven aan een Order
nadat de in verband daarmee verschuldigde betaling is ontvangen.

3.2.

Op de Interne Markt is geen koersvorming. De Ledenobligaties-vrij worden verhandeld
tegen hun nominale waarde, vermeerderd met opgelopen, niet uitbetaalde, rente,
overeenkomstig Obligatievoorwaarde 7.2.

3.3.

De handel in Ledenobligaties-vrij dient te geschieden met inachtneming van het
bepaalde in de Obligatievoorwaarden.

3.4.

Rabobank beschikt over een vergunning van De Nederlandsche Bank N.V., statutair
gevestigd te Amsterdam en met adres 1017 ZN Amsterdam, Westeinde 1.

3.5.

Voor de meest recente prospectusplichtige aanbieding van de Ledenobligaties -vrij is
een prospectus opgesteld gedateerd april 2009, dat verkrijgbaar is op de Website,
www.melkweb.frieslandcampina.com. In dit prospectus zijn de risico’s op de
publicatiedatum van het prospectus, die verband houden met het beleggen in
Ledenobligaties-vrij en de eventuele beperkingen in de bestaande markt voor de
Ledenobligaties-vrij, beschreven. De Vennootschap is niet verplicht dit prospectus aan
veranderende omstandigheden aan te passen en is ook niet voornemens dat te doen.

3.6.

Op de Interne Markt dient de liquiditeitverschaffing te geschieden met inachtneming
van de Liquiditeit Overeenkomst.

Artikel 4. Handelsdagen.
4.1.

Maximaal zes keer per kalenderjaar wordt een Handelsdag georganiseerd.

4.2.

De Vennootschap stelt, in samenspraak met en na toestemming van de
Toezichthouder, voorafgaande aan een kalenderjaar de Handelsdagen vast.

4.3.

De Handelsdagen en een tijdschema voor data voor het opgeven van Orders zullen
steeds in het Ledenblad of door middel van een schriftelijke mededeling uiterlijk twee
maanden voor de Handelsdag worden bekendgemaakt.

4.4.

De Toezichthouder houdt onafhankelijk toezicht op de Interne Markt tijdens de door de
Vennootschap gehouden Handelsdagen, hetgeen onder meer inhoudt dat de
Toezichthouder het verslag van de desbetreffende Handelsdag goedkeurt.

4.5.

De Vennootschap kan, in samenspraak met en na toestemming van de Toezichthouder,
beslissen dat de verhandeling op de Interne Markt voor een bepaalde periode wordt
opgeschort.

Artikel 5 Belangenconflicten.
De Agent voert een beleid ten aanzien van het voorkomen van belangenconflicten. Een
beknopte beschrijving van dit beleid is als bijlage bij dit Marktreglement opgenomen.
Artikel 6. Orders.
6.1.

Door het inleggen van een Order:
(i) aanvaardt een Opdrachtgever, die niet tevens Liquiditeitverschaffer is, de rechten
en verplichtingen die voor hem voortvloeien uit dit Marktreglement;
(ii) stemt een Opdrachtgever, die niet tevens Liquiditeitverschaffer is, toe in de wijze
waarop de informatie uit hoofde van dit Marktreglement aan hem wordt verstrekt en
verklaart hij dat hij kennis heeft genomen van de informatie die de Agent uit hoofde
van dit Marktreglement dient te verstrekken en dat hij zich bewust is van de risico’s
die aan een belegging in Ledenobligaties-vrij zijn verbonden; en
(iii) stemt een Opdrachtgever, die niet tevens Liquiditeitverschaffer is, in met het
beleid van de Agent voor de uitvoering van Orders, zoals neergelegd in dit
Marktreglement.

6.2

Opdrachtgevers, die niet tevens Liquiditeitverschaffer zijn, kwalificeren als nietprofessionele belegger in de zin van de Wft voor wat betreft Ledenobligaties-vrij die
kunnen worden verhandeld op de Interne Markt. Verzoeken om kwalificatie anders dan
als niet-professionele belegger zullen niet worden ingewilligd.

6.3.

Een Order geldt als machtiging door de Opdrachtgever aan de Agent om namens die
Opdrachtgever alle handelingen in verband met de handel in Ledenobligaties-vrij te
verrichten, daaronder ook begrepen het ondertekenen van een onderhandse akte van
overdracht respectievelijk uitgifte, als bedoeld in artikel 9.4., voor zover die Order
wordt uitgevoerd.

6.4.

Orders kunnen uitsluitend aan de Agent worden opgegeven en Formulieren zijn
uitsluitend in de Nederlandse of Duitse taal beschikbaar.

6.5.

Orders kunnen slechts worden opgegeven voor uitvoering op de eerstvolgende
Handelsdag. Orders kunnen worden opgegeven vanaf de eerste Werkdag half tien
(9.30 uur) in de week volgend op de week waarin de laatste Handelsdag is gehouden
of vanaf een tijdstip zoals bekendgemaakt overeenkomstig artikel 4.3.

6.6.

De inleg van de Orders geschiedt via een door de Agent aangewezen website, per
telefoon of middels een Formulier per gewone post en dient door de Agent te zijn
ontvangen uiterlijk om vijf uur (17.00 uur) op de vijfde aan de Handelsdag
voorafgaande Werkdag.

6.7.

Een telefonische Order dient op eerste verzoek van de Agent door de Opdrachtgever te
worden geverifieerd en eventueel schriftelijk te worden bevestigd, op een wijze en
tijdstip als door de Agent te bepalen.

6.8.

Een Opdrachtgever zal zich op eerste verzoek van de Agent legitimeren teneinde de
Agent in staat te stellen de Opdrachtgever te identificeren en zijn of haar identiteit te
verifiëren overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme, zoals deze wet op enig tijdstip zal luiden.

6.9.

Intrekking van een Order geschiedt via een door de Agent aangewezen website,
middels een brief per gewone post of per telefoon. Indien een intrekking van een Order
niet uiterlijk om vijf uur (17.00 uur) op de vijfde aan de Handelsdag voorafgaande

Werkdag door de Agent is ontvangen dan wel aan de Agent telefonisch is
medegedeeld, wordt de Order uitgevoerd op de eerstvolgende Handelsdag.
6.10.

De Agent zal op de aan de Handelsdag voorafgaande Werkdag vóór twaalf uur (12.00
uur) ten aanzien van elke ontvangen opdracht tot koop of verkoop van
Ledenobligaties-vrij, die niet is ingetrokken conform artikel 6.9, controleren of deze
kwalificeert als een Order en of de Opdrachtgever voldoet aan de vereisten gesteld in
de Obligatievoorwaarden. Bij elke Order om te verkopen, die niet is ingetrokken
conform artikel 6.9, zal de Agent voorts op die Werkdag vóór twaalf uur (12.00 uur)
controleren of de Order niet meer Ledenobligaties-vrij betreft dan door de
Opdrachtgever gehouden worden. Ten slotte zal de Agent bij elke Order om te
verkopen, die niet is ingetrokken conform artikel 6.9, controleren of op de
desbetreffende Ledenobligaties-vrij een pandrecht of beslag rust. Bij zodanige controle
baseert de Agent zich op het Register en andere door de Coöperatie of de
Vennootschap aan de Agent verstrekte informatie.

6.11.

De Agent en de Vennootschap verschaffen alle informatie, die Obligatiehouders uit
hoofde van dit Marktreglement ontvangen, in de Nederlandse en/of Duitse taal.

Artikel 7. Betaling.
7.1.

De betaling van de uit te voeren Orders geschiedt (i) direct met een bankbetaling door
de Opdrachtgever aan de Agent, of (ii) indirect, door betaling door de Coöperatie aan
de Agent uit een ledentegoed dat is aangehouden door de Opdrachtgever bij de
Coöperatie. Betalingen dienen te worden gedaan op rekeningnummer: 100924778, of
voor stortingen vanuit het buitenland: IBAN: NL32RABO0100924778, BIC: RABONL2U,
ten name van Rabobank, inzake FrieslandCampina. Betalingen moeten door de Agent
zijn ontvangen uiterlijk op de vierde Werkdag om twaalf uur (12.00 uur) voorafgaande
aan de Handelsdag. Het te betalen bedrag is gebaseerd op het gevraagde aantal
Ledenobligaties-vrij, vermeerderd met provisie conform artikel 14. Betalingen dienen
te worden gemaakt onder vermelding van een referentienummer. Indien betalingen
zonder referentienummer worden gemaakt, zullen betalingen worden teruggestort.

7.2.

Het eventuele na de Handelsdag blijkende teveel betaalde zal uiterlijk op de derde
Werkdag na de Handelsdag worden teruggestort op het rekeningnummer van de
Opdrachtgever, dat bekend is bij de Vennootschap.

7.3.

Ingeval van een Laatorder zal het effectief bedrag van verkoop, verminderd met
provisie, worden gestort op het rekeningnummer van de Opdrachtgever, dat bekend is
bij de Vennootschap.

7.4.

Opdrachtgevers mogen alleen voor eigen rekening Ledenobligaties-vrij houden en
verhandelen.

Artikel 8. Uitvoering Orders.
8.1.

Orders worden uitgevoerd op de eerstvolgende Handelsdag, tenzij het Orders zijn
waarop artikel 8.2 van toepassing is.

8.2.

In uitzondering op artikel 8.1 worden Orders niet uitgevoerd en, voorzover van
toepassing, geacht te zijn vervallen indien:
a) het Orders zijn die zijn ingetrokken conform artikel 6.9;
b) het Orders zijn die niet conform artikel 6 en 7 zijn ingelegd respectievelijk betaald;
c) In het geval van een Vraagorder, de gemaakte betaling lager is dan het bedrag
waartoe de Vraagorder beloopt vermeerderd met provisie conform artikel 14;
d) In het geval van een Vraagorder, de gemaakte betaling zonder vermelding van een
referentienummer is geschiedt;

e) het Vraagorders zijn die blijkens het Register of andere door de Coöperatie of de
Vennootschap aan de Agent verstrekte informatie geheel of gedeeltelijk niet
voldoen aan de vereisten gesteld in de Obligatievoorwaarden;
f) het Laatorders zijn die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op Ledenobligatiesvrij waarop blijkens het Register of de door de Coöperatie of de Vennootschap aan
de Agent verstrekte informatie een pandrecht of beslag rust, tenzij deze Laatorders
dienen tot uitwinning van een op een Ledenobligatie-vrij rustend pandrecht of
ingeval van beslag, executoriale verkoop van de Ledenobligatie-vrij, ter voldoening
van de vordering waarvoor het pandrecht is gevestigd of het beslag is gelegd.
8.3.

Orders zullen worden uitgevoerd met inachtneming van het volgende:
a) per Opdrachtgever mag maximaal één (1) Order worden ingelegd;
b) Ledenobligaties-vrij die de Liquiditeitsverschaffer vraagt dan wel aanbiedt ingevolge
artikel 8.5 worden beschouwd als een Vraagorder respectievelijk Laatorder;
c) indien het aantal Laatorders, dus het aanbod van Ledenobligaties-vrij van de
Obligatiehouders, vermeerderd met het aantal Ledenobligaties-vrij dat de
Liquiditeitverschaffer ingevolge de Liquiditeit Overeenkomst houdt, kleiner is dan
de ingelegde Vraagorders (de vraag groter is dan het aanbod), dan geldt:
i)

ten aanzien van de Laatorders, inclusief de Laatorders van de
Liquiditeitsverschaffer, dat deze worden uitgevoerd middels inkoop door de
Vennootschap; en

ii)

ten aanzien van de Vraagorders, dat voor elke aangeboden Ledenobligatie-vrij
(inclusief de door de Liquiditeitsverschaffer aangeboden Ledenobligaties-vrij)
telkens één nieuwe Ledenobligatie-vrij per Vraagorder wordt toegekend,
waarbij stapsgewijs wordt gekeken naar de Vraagorders die nog niet volledig
zijn uitgevoerd, totdat niet meer één Ledenobligatie-vrij per overblijvende
Vraagorder kan worden toegekend. Ledenobligaties gelijk aan de alsdan nog
resterende aangeboden Ledenobligaties-vrij worden door middel van
volgordelijkheid van inleg van de Vraagorder (first in-first served) toegekend
aan de Vraagorders.

d) Indien het aantal Laatorders groter is dan het aantal Vraagorders, dus de vraag
naar Ledenobligaties-vrij van de Obligatiehouders, vermeerderd met de
liquiditeitsruimte die de Liquiditeitsverschaffer ingevolge de Liquiditeit
Overeenkomst heeft kleiner is dan de ingelegde Laatorders (het aanbod is groter
dan de vraag), dan geldt:
i)

ten aanzien van de Vraagorders, inclusief de Vraagorders van de
Liquiditeitsverschaffer, dat deze worden uitgevoerd middels uitgifte door de
Vennootschap; en

ii)

ten aanzien van de Laatorders, dat voor elke gevraagde Ledenobligatie-vrij
(inclusief de door de Liquiditeitsverschaffer gevraagde Ledenobligaties-vrij)
telkens één Ledenobligatie-vrij per Laatorder wordt opgenomen, waarbij
stapsgewijs wordt gekeken naar de Laatorders die nog niet volledig zijn
uitgevoerd, totdat niet meer één Ledenobligatie-vrij per overblijvende
Laatorder kan worden opgenomen. Alsdan nog resterende aangeboden
Ledenobligaties-vrij worden door middel van volgordelijkheid van inleg van de
Laatorders (first in-first served) opgenomen.

e) Het aldus toebedeelde en opgenomen totale aantal Ledenobligaties-vrij wordt door
de Vennootschap bekend gemaakt via de Website en via het Ledenblad.

8.4.

In afwijking van artikel 8.3 zullen met voorrang en in de hierna opgenomen volgorde
worden uitgevoerd:
i) Laatorders van Bedrijfsbeëindigers opgegeven voor uitvoering op de eerste of de
tweede Handelsdag nadat het lidmaatschap van de Coöperatie is beëindigd,
ii) Orders die op grond van Obligatievoorwaarde 7.5 worden geacht te zijn ingelegd, en
iii) Orders van de Liquiditeitverschaffer die na afloop van de periode waarvoor de
Liquiditeit Overeenkomst is aangegaan, worden ingelegd.

8.5.

Indien er meer Ledenobligaties-vrij ter verkoop worden gevraagd dan ter koop worden
aangeboden, dan wel indien er meer Ledenobligaties-vrij ter koop worden aangeboden
dan ter verkoop worden gevraagd, kan de Liquiditeitverschaffer Ledenobligaties -vrij
voor eigen rekening respectievelijk verkopen of kopen, zulks met inachtneming van de
Obligatievoorwaarden en de Liquiditeit Overeenkomst.

8.6.

Het is mogelijk dat Orders slechts gedeeltelijk of in het geheel niet worden uitgevoerd,
een en ander met inachtneming van artikel 8.2. tot en met artikel 8.5.

8.7.

Zowel het niet uitgevoerde gedeelte van gedeeltelijk uitgevoerde, als in het geheel niet
uitgevoerde Orders worden geacht te zijn vervallen na de Handelsdag waarvoor die
Orders zijn opgegeven, met uitzondering van Orders die geacht worden te zijn ingelegd
op grond van Obligatievoorwaarde 7.5.

Artikel 9. Afwikkeling.
9.1.

Na sluiting van een Handelsdag verstuurt de Agent een verslag van de betreffende
Handelsdag aan de Toezichthouder en de Vennootschap.

9.2.

Het verslag bevat het aantal opgegeven Orders en het aantal af te wikkelen
transacties, het aantal door de Liquiditeitverschaffer voor eigen rekening gekochte of
verkochte Ledenobligaties-vrij, het totaal aantal verhandelde Ledenobligaties-vrij, en
zodanige nadere informatie als vermeld in de door de Agent en de Toezichthouder
opgestelde beleidslijnen.

9.3.

De Vennootschap kan, in samenspraak met en na toestemming van de Toezichthouder,
in bijzondere omstandigheden de afwikkeling van transacties opschorten en transacties
die zijn verricht doorhalen indien die transacties tot stand zijn gekomen tengevolge
van Orders die ingevolge de Obligatievoorwaarden, dit Marktreglement of de
Modelcode niet opgegeven of uitgevoerd hadden mogen worden. Indien verrichte
transacties worden doorgehaald, zal de overeenkomst tussen de Vennootschap en de
Opdrachtgever geacht worden ontbonden te zijn. In een dergelijk geval zal de Agent de
Opdrachtgever hiervan in kennis stellen.

9.4.

De Agent wikkelt de transacties af op de wijze als hierna in dit artikel is vermeld. De
Agent maakt aan het einde van een Handelsdag een akte van inkoop op tussen
Opdrachtgevers die Laatorders opgeven en de Vennootschap, en een akte van uitgifte
op tussen Opdrachtgevers die Vraagorders opgeven en de Vennootschap. De Agent
ondertekent deze namens de Opdrachtgevers en de Vennootschap op de dag van
betaling, zijnde de derde Werkdag na de desbetreffende Handelsdag.

9.5.

De Agent zendt namens de Vennootschap op de Werkdag na het ondertekenen van de
akte van inkoop respectievelijk uitgifte, een bevestiging van de inkoop en/of uitgifte
aan de Opdrachtgevers en zodanige overige informatie als nodig is ter identificatie van
de voor de Opdrachtgever uitgevoerde Order. Met betrekking tot Orders die ingelegd
zijn op de door de Agent aangewezen website zal de informatie via deze website
beschikbaar worden gesteld.

9.6.

De Agent verschaft de Vennootschap een uitdraai van de gegevensdrager met een
overzicht van de afgewikkelde transacties. Op basis van de opgave van de Agent wordt

het Register door de Vennootschap bijgewerkt. Na verwerking van de mutaties in het
Register, zendt de Vennootschap een uittreksel van dit Register aan de desbetreffende
Obligatiehouder(s).
9.7.

De Vennootschap zal jaarlijks opgave doen aan iedere Obligatiehouder van het aantal
door hem gehouden Ledenobligaties-vrij en de in het desbetreffende kalenderjaar aan
hem betaalde rente.

Artikel 10. Modelcode en geheimhouding.
10.1.

Met betrekking tot de Ledenobligaties-vrij is de Modelcode van toepassing.

10.2.

Rabobank, de Agent en de personen als bedoeld in artikel 2.5. en artikel 2.6 zijn te
allen tijde verplicht jegens een ieder, behoudens jegens de Vennootschap en de
Coöperatie, geheimhouding te betrachten ten aanzien van de identiteit van
Opdrachtgevers tenzij zij op grond van een verplichting op basis van (i) een we ttelijke
bepaling of (ii) een gerechtelijk bevel gehouden zijn dergelijke informatie te
verstrekken.

Artikel 11. Aansprakelijkheid.
11.1.

De Agent verricht, namens de Vennootschap en overeenkomstig dit Marktreglement,
alle handelingen met betrekking tot de Ledenobligaties-vrij voor rekening en risico van
een Opdrachtgever.

11.2.

De Agent is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een waardedaling of
waardestijging van Ledenobligaties-vrij, door een Opdrachtgever geleden verliezen
en/of gederfde winst, of welke andere schade ook, behalve indien en voor zover komt
vast te staan dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld
van de Agent. De Agent is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade
en/of gederfde winst.

11.3.

Een Opdrachtgever vrijwaart de Agent voor aanspraken van derden met betrekking tot
de door de Agent verrichte diensten met betrekking tot de Ledenobligaties-vrij,
behalve indien en voor zover komt vast te staan dat sprake is van opzet of grove
schuld van de Agent.

11.4.

De Agent is nimmer aansprakelijk voor door een Opdrachtgever geleden schade als
gevolg van maatregelen die de Agent op basis van een wettelijk voorschrift verplicht of
bevoegd is te nemen of in verband met buitengewone omstandigheden meent te
moeten nemen.

11.5.

Indien een Opdrachtgever van mening is dat een aan de Agent verstrekte Order niet
correct door de Agent is uitgevoerd, dan wel de Agent naar het oordeel van een
Opdrachtgever anderszins toerekenbaar tekort is geschoten in haar dienstverlening
dan wel in de door haar daarbij te betrachten zorgvuldigheid, is een Opdrachtgever
gehouden om onverwijld maatregelen te nemen ter voorkoming van (verdere) schade.

Artikel 12. Toepasselijk recht.
Dit Marktreglement wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
Artikel 13. Geschillenregeling.
13.1.

Alle geschillen met betrekking tot de handel in Ledenobligaties-vrij zullen door middel
van arbitrage worden beslecht.

13.2.

Zolang de statuten van de Toezichthouder bepalen dat twee bestuurders B in functie
dienen te zijn, zal het scheidsgerecht bestaan uit twee bestuurders B en een derde
arbiter die als voorzitter van het scheidsgerecht zal optreden. De voorzitter van het

scheidsgerecht wordt door de voorzitter van de Toezichthouder benoemd. Indien op
het tijdstip waarop het scheidsgerecht dient te worden ingesteld een bestuurder B
ontbreekt, benoemt het bestuur van de Toezichthouder een nieuwe bestuurder B zodat
na benoeming het bestuur van de Toezichthouder en derhalve het scheidsgerecht uit
voldoende arbiters zal bestaan. Indien de statuten van de Toezichthouder op da t
tijdstip bepalen dat meer dan twee bestuurders B in functie dienen te zijn, zullen door
de voorzitter van het bestuur van de Toezichthouder uit de bestuurders B drie arbiters
worden benoemd, waaronder de voorzitter van het scheidsgerecht.
13.3.

Een verzoek tot beslechting van een geschil dat betrekking heeft op de handel op een
bepaalde Handelsdag dient uiterlijk binnen één maand na de desbetreffende
Handelsdag schriftelijk aan de voorzitter van het bestuur van de Toezichthouder te
worden gezonden.

13.4.

Een kopie van het verzoek tot geschillenbeslechting wordt onverwijld na ontvangst
door de voorzitter van de Toezichthouder aan de Agent, partijen en de eventuele
andere direct belanghebbenden gezonden, waarbij zij allen in de gelegenheid worden
gesteld binnen twee weken na ontvangst daarvan op het verzoek door middel van een
schriftelijk antwoord te reageren. Na ontvangst van het antwoord gelast het
scheidsgerecht een regiezitting (welke telefonisch kan plaatsvinden) ten behoeve van
de verdere bepaling van de arbitrale procedure.

13.5.

Indien Rabobank een verzoek tot wraking indient op de voet van de artikelen 10331035 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, dat gegrond wordt bevonden,
dan zal de gewone rechter bevoegd zijn tot beslechting van het geschil.

13.6

In het geval van wraking van een arbiter op verzoek van anderen dan Rabobank zal de
gewraakte arbiter na zijn terugtrekking vervangen worden door een door de voorzitter
van het bestuur van de Toezichthouder te benoemen persoon. Indien de ge wraakte
arbiter zich niet terugtrekt en de wraking door de bevoegde voorzieningenrechter
gegrond wordt bevonden dan benoemt de voorzitter van het bestuur van de
Toezichthouder een nieuwe arbiter. Indien de Toezichthouder een eigen en
conflicterend belang heeft bij het geschil, dan wordt de President van de Rechtbank
Amsterdam verzocht om in benoeming van arbiters te voorzien.

13.6.

Arbiters zullen in geen geval bevoegd zijn naar aanleiding van een geschil een
beslissing houdende een gebod tot wijziging of doorhaling van een transactie te geven.
Arbiters zijn bevoegd tot het nemen van beslissingen als bedoeld in artikel 1020 lid 4
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

13.7.

De plaats van arbitrage is Amsterdam.

13.8.

Arbiters, partijen en belanghebbenden bij een arbitrale procedure op de voet van dit
artikel zijn gehouden tot geheimhouding van het geschil.

Artikel 14. Provisie
De provisie voor een ingelegde Order, met uitzondering van Orders ingelegd door de
Liquiditeitverschaffer, bedraagt EUR 20,-. Deze provisie kan tussentijds worden aangepast. Een
dergelijke aanpassing zal bekend worden gemaakt op de website van de Vennootschap en
middels publicatie in het Ledenblad.
Artikel 15. Vaststelling en wijziging van dit Marktreglement.
Dit Marktreglement wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door de Vennootschap na
overleg met en instemming door de Agent en na overleg met het bestuur van de
Toezichthouder. Een dergelijke wijziging zal bekend worden gemaakt op de website van de
Vennootschap en middels publicatie in het Ledenblad.

Artikel 16. Kennisgevingen.
De op basis van dit Marktreglement te verstrekken mededelingen of kennisgevingen aan
onderstaande partijen zullen worden gezonden naar de navolgende adressen:
Agent:
Coöperatieve Rabobank U.A.
Postbus 17100
3500 HG Utrecht
rps@rabobank.com
Coöperatie:
Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.
Stationsplein 4
3818 LE Amersfoort
binnendienst@frieslandcampina.com
Toezichthouder:
Stichting Toezicht Ledenobligaties-vrij FrieslandCampina
Stationsplein 4
3818 LE Amersfoort
binnendienst@frieslandcampina.com
Vennootschap:
Koninklijke FrieslandCampina N.V.
Stationsplein 4
3818 LE Amersfoort
binnendienst@frieslandcampina.com

