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POLICY ON TRADING OF 
SECURITIES AND THE 

DISSEMINATION OF PRICE-
SENSITIVE INFORMATION 

 GEDRAGSCODE INZAKE 
EFFECTENTRANSACTIES EN 

OMGANG MET KOERSGEVOELIGE 
INFORMATIE 

   
Because XYZ is a publicly held company, 
there are numerous obligations and restrictions 
imposed on XYZ and all personnel of XYZ 
and its subsidiaries by federal securities laws 
with respect to trading of securities of XYZ 
and its subsidiaries and the dissemination of 
price-sensitive information regarding XYZ. 
The following policy on trading of securities 
and the dissemination of price-sensitive 
information is applicable to all XYZ personnel. 

 XYZ is een beursgenoteerde onderneming en 
daarom zijn XYZ, haar medewerkers en haar 
dochterondernemingen onderworpen aan 
talrijke verplichtingen en bepalingen uit 
hoofde van de Amerikaanse effecten-
wetgeving. Deze regelgeving heeft betrekking 
op de handel in effecten uitgegeven door XYZ 
en/of haar dochterondernemingen en op de 
omgang met koersgevoelige informatie inzake 
XYZ. De navolgende gedragscode inzake 
effectentransacties en omgang met 
koersgevoelige informatie is op alle 
medewerkers van XYZ van toepassing. 

Prohibition Against Trading on Material Non-
Public Information 

 Verbod om te handelen op basis van 
koersgevoelige informatie 

If you are aware of material information 
relating to XYZ which has not yet been 
disclosed to the general public, you are strictly 
prohibited from (i) buying or selling XYZ 
securities and (ii) directly or indirectly 
disclosing such information to other persons 
("tipping").  Similarly, if you are aware of  
material non-public information relating to a 
subsidiary of XYZ, you are strictly prohibited 
from buying or selling securities of such 
subsidiary and from tipping such information.  
Please keep in mind that information that is 
material to a subsidiary of XYZ may also be 
material to XYZ . 
 
 
 
 
Material information includes any matter 
which an investor would consider important 
(either positive or negative) in determining 
whether to purchase, sell or hold securities.  

 Als u beschikt over belangrijke informatie 
over XYZ die nog niet openbaar is gemaakt, 
dan is het ten strengste verboden om (i) 
effecten uitgegeven door XYZ te kopen of te 
verkopen, en (ii) deze informatie direct of 
indirect aan derden door te spelen (“tippen”). 
Als u beschikt over belangrijke niet-openbare 
informatie over een dochteronderneming van 
XYZ dan geldt evenzeer dat het ten strengste 
verboden is om de effecten uitgegeven door 
die dochteronderneming te kopen of te 
verkopen, dan wel informatie door te spelen. 
Bedenkt u daarbij dat koersgevoelige 
informatie met betrekking tot een 
dochteronderneming van XYZ ook 
koersgevoelige informatie kan zijn voor XYZ 
zelf.  
 
Koersgevoelige informatie betreft alles wat 
een belegger (zowel in positieve als in 
negatieve zin) belangrijk vindt bij de afweging 
om effecten te kopen, te verkopen of te 
houden.  

Additional Restrictions for Designated Insiders  Aanvullende bepalingen voor personen die als 
insiders zijn aangemerkt  

In addition to the restrictions described 
elsewhere in this policy, members of CMGI’s 
Board of Directors and Designated Insiders 
shall not make any purchase or sale of 
securities of XYZ or any subsidiary of XYZ 

 In aanvulling op de bepalingen die elders in 
deze gedragscode beschreven zijn, gelden er 
extra regels voor de leden van de Raad van 
Bestuur van XYZ en voor personen die als 
insiders zijn aangemerkt. Zij mogen tijdens 
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during a black-out period. een gesloten periode geen aan- en 
verkooptransacties verrichten in effecten 
uitgegeven door XYZ en/of haar 
dochterondernemingen. 

General Black-Out Periods  Algemene gesloten periode 
XYZ reserves the right to forbid any particular 
trade or to declare a general black-out period 
preventing any trading of securities of XYZ 
and/or any of its subsidiaries by any XYZ 
personnel.  If a general black-out period is 
declared, XYZ’s Executive Vice President and 
General Counsel or Chief Financial Officer 
will give notice to that effect and of the 
securities covered thereby.  While any general 
black-out period is in effect, no XYZ personnel 
shall trade in the securities of XYZ and/or its 
subsidiaries, as applicable. 

 XYZ behoudt zich het recht voor om alle 
transacties te verbieden of om een algemene 
gesloten periode af te kondigen tijdens welke 
geen handel mogelijk is in effecten uitgegeven 
door XYZ en haar dochterondernemingen. De 
Executive Vice President en General Counsel 
van XYZ of de Chief Financial Officer van 
XYZ kunnen een algemene gesloten periode 
afkondigen en aangeven op welke effecten 
deze maatregel betrekking heeft. Zolang de 
algemene gesloten periode van kracht is, 
mogen de medewerkers van XYZ, voor zover 
van toepassing, niet in de effecten uitgegeven 
door XYZ en/of haar dochterondernemingen 
handelen. 

Employees will be required to certify their 
understanding of and intent to comply with the 
policies set forth above and may be required to 
re-certify compliance from time to time.  XYZ 
reserves the right to amend this policy from 
time to time and will promptly communicate 
any such amendments to all XYZ personnel. 

 De medewerkers dienen te verklaren dat zij 
deze gedragscode begrijpen en dat zij 
voornemens zijn deze na te leven. Zij kunnen 
van tijd tot tijd gevraagd worden om opnieuw 
te verklaren dat zij de gedragscode zullen 
naleven. XYZ behoudt zich het recht voor om 
de regelgeving tussentijds aan te passen en zal 
eventuele veranderingen terstond aan alle 
medewerkers van XYZ mededelen. 

   
 


