
Euronext Amsterdam N.V. 

T.a.v. 

Beursplein 5

1000GD Amsterdam

PER MAIL:  

Den Haag, 23 juni 2019  

Referentie: 2019 014  
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Geachte heren, 

Op 21 juni jl. zijn certificaten van Fastned B.V. (‘Fastned’) toegelaten tot de handel aan 

effectenmarkt Euronext Amsterdam. Daags hiervoor heeft Fastned bekend gemaakt de 

voorgenomen emissie van nieuwe certificaten van aandelen tot nader order uit te stellen1. 

VEB spreekt u aan als exploitant van Gereguleerde Markten, meer specifiek als exploitant van 

de eerder genoemde effectenmarkt Euronext Amsterdam.  

Daarbij wordt uw aandacht met name gevraagd voor randnummer 6302/1 in het Euronext 

Rule Book, Book 1, met uitgavedatum 17 mei 20192. 

Genoemd randnummer heeft betrekking op aanvullende vereisten voor de toelating van 

effecten tot de handel. Onderstaande passage heeft onder meer betrekking op de toelating tot 

de handel in aandelen:  

‘Op een eerste toelating tot de handel van Aandelen, Certificaten van Aandelen of Effecten 

met een aandelenkarakter zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

(i) Ten tijde van de toelating tot de handel dienen voldoende Effecten verspreid te

worden onder het publiek. Er zal sprake zijn van voldoende onder het publiek

verspreide Effecten indien ten minste 25% van het geplaatste kapitaal in de vorm

van de betreffende categorie Effecten in handen van het publiek is of een door de

Relevant Euronext Market Undertaking discretionair te bepalen lager percentage,

gezien het grote aantal betreffende Effecten en de mate van spreiding daarvan

onder het publiek. Dit percentage zal niet minder dan 5% van het geplaatste

1 https://www.prnewswire.com/nl/persberichten/fastned-morgen-genoteerd-op-euronext-emissie-nieuwe-
certificaten-van-aandelen-uitgesteld-824249002.html 
2 https://www.euronext.com/sites/www.euronext.com/files/harmonised_rulebook_nl_20_mei_2019.pdf  
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kapitaal van de betreffende categorie Effecten mogen bedragen en dient een 

waarde te vertegenwoordigen van ten minste vijf (5) miljoen euro berekend op 

basis van de uitgifteprijs’ 

Het vertrouwen van beleggers in een gereglementeerde markt begint bij het volgen en de 

handhaving van alle geldende regels door de exploitant van deze markt.  

Ten aanzien van de toelating van Fastned tot Euronext Amsterdam achten wij het 

noodzakelijk dat Euronext iedere twijfel wegneemt ten aanzien van het voldoen van Fastned 

aan vereisten als het gaat om spreiding van effecten onder het publiek.  

Die twijfel kan onder beleggers zijn ontstaan door de combinatie van een hoog percentage 

effecten in vast bezit, het uitstel van de voorgenomen emissie en het bijzondere gegeven dat 

handel van effecten Fastned op Euronext Amsterdam pas kan plaatsvinden na een door 

beleggers aangevraagde omzetting van certificaten die voor 21 juni 2019 verhandeld werden 

op platform Nxchange3.  

Ik verzoek u dan ook per ommegaande te bevestigen dat bij toelating van effecten Fastned tot 

Euronext Amsterdam op 21 juni 2019 en dus ook op het moment van aanvang van de handel 

in de certificaten Fastned voldaan is aan de Euronext-vereisten zoals hierboven beschreven.  

Mocht zulks onverhoopt niet het geval zijn dan verzoek ik u te motiveren en te onderbouwen 

waarom en op welke juridische gronden ten aanzien van Fastned daarvan is afgeweken. 

Hoogachtend, 

P.M. Koster, directeur

3 Zie ook de uitlatingen in dit kader in De Telegraaf, dd 22-6-2019: 
https://www.telegraaf.nl/financieel/511027223/onprofessioneel-beursdebuut-voor-stuiterend-fastned 
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