
Vereniging VEB NCVB 
t.a.v. de heer Paul Koster 
Amaliastraat 7
2514 JC Den Haag

Per e-mail: 

Amsterdam, 25 juni 2019 
Betreft:  Reactie Euronext n.a.v. verzoek tot informatie toelating handel Fastned B.V. 

Geachte heer Koster, 

Bij deze ontvangt u onze reactie op uw brief d.d. 23 juni 2019 met hierin het verzoek om meer 
informatie over de notering van Fastned B.V. (‘Fastned’) aan Euronext Amsterdam. 

Wij bevestigen dat Fastned heeft voldaan aan regel 6302/1 van het Euronext Rule Book I : 
Geharmoniseerde regels.  

Deze regel schrijft voor dat ten tijde van de toelating tot de handel ten minste 25% van het geplaatste 
kapitaal in handen van het publiek is of een - door Euronext Amsterdam discretionair te bepalen – lager 
percentage van minstens 5% van het geplaatste kapitaal van de Effecten met een minimale waarde van 
EUR 5 miljoen berekend op basis van de uitgifteprijs. 

In het geval van Fastned heeft Euronext Amsterdam gebruik gemaakt van haar discretionaire 
bevoegdheid en bepaald dat een lager percentage dan 25% gehanteerd kan worden. Uit de informatie in 
het Prospectus dat op 21 juni jongstleden bij de AFM is gedeponeerd en door de AFM is goedgekeurd 
volgt dat de free-float van Fastned ten tijde van de notering 10,91% bedroeg. Deze informatie is tevens 
op de website van Fastned voor het publiek beschikbaar.  

Ervan uitgaande dat er sprake is van een free-float van 10,91% van het gehele kapitaal aan certificaten 
van aandelen van 14.783.028, resulteert dit in verhandelbare waarde van EUR 14.918.662,28 (1.612.828 
certificaten van aandelen vermenigvuldigd met een referentieprijs van EUR 9,25). 

Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan het vereiste van artikel 6302/1 van het Euronext Rule Book I: 
Geharmoniseerde regels dat het percentage niet minder dan 5% van het geplaatste kapitaal van de 
Effecten mag bedragen en een waarde van tenminste EUR 5 miljoen vertegenwoordigt berekend op 
basis van de uitgifteprijs. 

Uiteraard zijn wij ons bewust van de impact en uitwerking van de notering en de gehanteerde 
kenmerken van deze specifieke transactie. Zeker zodra het gaat over een directe notering zonder 
aanbieding van bestaande of nieuwe aandelen is uiterste alertheid en aandacht vereist. Wij kunnen u 
verzekeren dat in dit specifieke geval wij onze verantwoordelijkheid wat betreft het faciliteren van een 
ordentelijke markt zeer serieus nemen. Het vertrouwen van beleggers in onze gereglementeerde markt 
staat bij ons voorop. Naar de toekomst toe zullen wij zeker kritisch blijven kijken naar onze 
noteringsregels en -condities, ook in het geval van dit type notering. 



Mocht bovenstaande informatie vragen/opmerkingen oproepen, nodigen wij u van harte uit voor een 
persoonlijk onderhoud.  

Hoogachtend, 

Maurice van Tilburg         Rene van Vlerken 
CEO Euronext Amsterdam   Hoofd Noteringen Euronext Amsterdam 




