MONTEA
Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Commanditaire Vennootschap op Aandelen
Industrielaan 27 - 9320 Erembodegem (Aalst)
Ondernemingsnummer (RPR Gent – Afdeling Dendermonde) 0417.186.211

AANVRAAGFORMULIER VERHANDELING FINANCIËLE INSTRUMENTEN

De ondergetekende vraagt toelating
voor zichzelf
voor ___________________________

(beschrijving
rechtspersoon)

andere

natuurlijke

of

om:
_____________ (aantal)
aandelen
warrants
obligaties
____________________

(aankruisen wat van toepassing is)

(beschrijving andere financiële instrumenten)

uitgegeven door Montea Comm.VA
te kopen
te verkopen
uit te oefenen
te converteren
___________________________

(aankruisen wat van toepassing is)

(beschrijving andere transactie)

De ondergetekende bevestigt dat hij/zij op datum van ondertekening van deze aanvraag en op datum van de
uitvoering van de aangekondigde verrichting niet beschikt/zal beschikken over enige voorkennis zoals
gedefinieerd in het Verhandelingsreglement van Montea Comm VA, dat integraal deel uitmaakt van het
Corporate Governance Charter (te raadplegen op www.montea.com), of de toepasselijke Belgische
wetgeving.
Datum:
Naam:

____________________
____________________

Handtekening:

________________________________

Dit formulier dient in tweevoud te worden opgemaakt, ondertekend en bezorgd aan de compliance officer
van Montea Comm VA (i) per e-mail naar compliance@montea.com; of (ii) per post naar het adres van de
zetel van Montea Comm.VA (Montea Comm VA t.a.v. de compliance officer, Industrielaan 27, 9320
Erembodegem).
! Belangrijke opmerkingen op ommezijde !

MONTEA
Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Commanditaire Vennootschap op Aandelen
Industrielaan 27 - 9320 Erembodegem (Aalst)
Ondernemingsnummer (RPR Gent – Afdeling Dendermonde) 0417.186.211

Belangrijke opmerkingen:
 Naast de begrippen die elders zijn gedefinieerd in dit formulier, hebben de hierin gebruikte termen, wanneer zij worden aangeduid
met hoofdletter, de betekenis zoals uiteengezet in het Verhandelingsreglement van Montea (te raadplegen op www.montea.com).
 Dit formulier is bestemd voor de Insiders, werknemers en de nauw met hen gelieerde personen van Montea die wensen te handelen
in financiële instrumenten van Montea. Dit formulier is opgesteld in het licht van de ter zake geldende wetgeving op het vlak van
voorkennis en in het bijzonder de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële
diensten en de Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende
marktmisbruik (Verordening Marktmisbruik).
 Indien de geplande verrichting doorgaat, dienen de bestuurders en andere personen met leidinggevende verantwoordelijkheid
eveneens een melding van de verhandeling te bezorgen bij Montea en de FSMA in toepassing van artikel 19 Verordening
Marktmisbruik.
 Informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
o Algemene informatie
In het kader van de toepassing van dit verhandelingsreglement worden persoonsgegevens over insiders, werknemers en nauw
met hen gelieerde personen verwerkt. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens is Montea.
o Doelen voor verwerking
Deze persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor zover nodig voor de correcte toepassing van dit reglement en de
administratie van verhandelingen op financiële instrumenten. Ze worden niet verder verwerkt voor andere (hiermee
onverenigbare) doelen.
o Doorgifte van persoonsgegevens
De in het kader van de toepassing van dit reglement verzamelde persoonsgegevens kunnen door Montea worden doorgegeven
aan derden, waaronder openbare instellingen wanneer dit nodig is voor de naleving van de wettelijke verplichtingen van
Montea (bv. FSMA) of in het kader van administratieve of gerechtelijke onderzoeken omtrent verhandelingen op financiële
instrumenten.
Montea kan tevens beroep doen op door haar met zorg geselecteerde externe dienstverleners (bv. IT providers) voor de
verwerking van persoonsgegevens (bv. bewaring van gegevens) wanneer dit nodig of wenselijk wordt geacht. Dit kan ook
dienstverleners betreffen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte, in een land dat voor persoonsgegevens
geen beschermingsniveau aanbiedt vergelijkbaar met de Belgische wetgeving terzake. In dit geval zal Montea geschikte
maatregelen nemen (waaronder zonder beperking contractuele bepalingen met deze dienstverleners), teneinde er voor te
zorgen dat de persoonsgegevens met voldoende waarborgen worden verwerkt.
o Rechten
Insiders, werknemers en nauw met hen gelieerde personen hebben het recht toegang tot hun persoonsgegevens te verzoeken,
evenals deze te laten verbeteren ingeval van onjuistheden. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend bij de compliance officer.
o Vestrekking van deze informatie aan met insiders of werknemers nauw gelieerde personen
Insiders en werknemers verplichten zich er toe om de nauw met hen gelieerde personen in te lichten over de verwerking van
hun persoonsgegevens in overeenstemming met deze bepaling.

