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KGI Beleid 
DISCLOSURE POLICY LAVIDE HOLDING N.V. 
 
Deze policy betreffende de openbaarmaking van informatie is een schriftelijke weergave van ons bestaande 
beleid. Het onderstreept het streven van de onderneming naar volledige, eerlijke en consistente 
openbaarmaking van informatie en naar zo realistisch mogelijke verwachtingen bij beleggers. Dit beleid dient 
in zowel goede als slechte tijden steeds te worden nagestreefd en alle partijen in de beleggingsgemeenschap 
dienen gelijktijdig en in gelijke mate over deze informatie te kunnen beschikken. 
 
Doel en reikwijdte van dit beleid 
Als beursgenoteerde onderneming conformeert Lavide Holding N.V. zich aan de verplichting dat alle 
bekendmakingen van Lavide Holding N.V. naar waarheid zijn opgesteld, accuraat zijn en in lijn met alle regels 
en verplichtingen van de Euronext en de Autoriteit Financiële Markten. 
 
Daarnaast conformeert Lavide Holding N.V. zich (voor zover toepasselijk) aan de 'Best Practices for Investor 
Relations' zoals eind 2003 vastgesteld door een groep investor relations-functionarissen van beursgenoteerde 
ondernemingen. 
 
Deze policy geldt zowel voor alle medewerkers van Lavide Holding N.V. en haar dochterondernemingen als 
voor de Raad van Bestuur, en betreft alle schriftelijke en mondelinge communicatie met leden van de 
beleggingsgemeenschap (waaronder alle huidige en toekomstige aandeelhouders) en met de media. Het 
beleid is eveneens van toepassing op documenten die zijn gedeponeerd bij de beurstoezichthouder, en op 
schriftelijke uitingen in onze jaar- en kwartaalverslagen, pers- en nieuwsberichten, brieven aan 
aandeelhouders, toespraken door het hogere management en informatie op de website. Het beleid geldt 
tevens voor mondelinge verklaringen tijdens groepsbijeenkomsten en één-op-ééngesprekken met analisten 
en beleggers, voor telefoongesprekken met analisten en beleggers, voor interviews met individuele leden van 
de media en voor persconferenties. Het doel van deze policy is dat de communicatie met het 
beleggingspubliek aan de volgende eisen voldoet: 
• Tijdig, feitelijk en accuraat; en 
• Algemeen toegankelijk overeenkomstig toepasselijke wet- en regelgeving. 
 
Uitgangspunten 
• Koersgevoelige informatie zo snel mogelijk vrijgeven. 
• Geen koersgevoelige, niet-publieke informatie aan individuen verstrekken voordat deze openbaar is 

gemaakt (noch extern noch intern in het bedrijf). 
 
Algemeen 
Als beursgenoteerde onderneming conformeert Lavide Holding N.V. zich aan de verplichting dat alle 
bekendmakingen van Lavide Holding N.V. naar waarheid zijn opgesteld, accuraat zijn en in lijn met alle regels 
en verplichtingen van Euronext en de Autoriteit Financiële Markten. 
 
Specifiek 
• Koersgevoelige informatie wordt door Lavide Holding N.V. terstond per persbericht bekendgemaakt 
• persberichten worden voor- of nabeurs gepubliceerd 
• De kwartaal-, halfjaar- en jaarcijfers worden op voorafgestelde data gecommuniceerd via een persbericht. 

De data van deze berichtgeving staat op de website van Lavide Holding N.V. onder Investor Relations, 
financiële kalender (www.Lavide Holding.com). 

• De verantwoordelijkheid voor Investor Relations ligt bij Chief Executive Officer. 
• Vaste woordvoerders voor Investor Relations bij Lavide Holding N.V. zijn de CEO en de Investor Relations 

Officer. 
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• In bijzondere gevallen kan een andere woordvoerder worden aangewezen (bijvoorbeeld 
managementleden). Andere medewerkers van Lavide Holding N.V. dan voornoemde vaste woordvoerders 
communiceren niet met analisten en beleggers zonder toestemming vooraf en zonder dat de Investor 
Relations Officer daarbij aanwezig is. 

• Presentatiemateriaal voor analisten en beleggers wordt openbaar gemaakt op het moment van 
presentatie op de website van de vennootschap. 

• Groepsbijeenkomsten en ‘one-on-ones’ met analisten en beleggers zijn gebaseerd op uitsluitend openbaar 
gemaakte informatie en openbaar gemaakt presentatiemateriaal. 

• Er wordt niet gecommuniceerd voorafgaand aan de publicatie van financiële resultaten. Gedurende deze 
stilteperiode worden er in principe geen bijeenkomsten gehouden met en worden er geen presentaties 
gegeven aan financieel analisten, beleggers en de pers. 

• Stilteperioden vallen samen met de formeel gesloten perioden gedurende welke er niet mag worden 
gehandeld in aandelen Lavide Holding N.V. (kwartaalcijfers 21 dagen, jaarcijfers twee maanden, 
aandelenuitgiften een maand). 

• Lavide Holding N.V. kent een insidersreglement voor medewerkers. Hieronder vallen de volgende groepen 
medewerkers: Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen, Management, OR leden, HR medewerkers, 
financiële medewerkers, directiesecretariaat. 

 
 
Contactgegevens: 
 
Lavide Holding N.V. 
Maliebaan 70 
3581 CV Utrecht 
E: contact@lavideholding.com 


