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OVERWEGINGEN 
 

HeadFirst Source Group N.V. is een beursgenoteerde onderneming. Voor een 
beursgenoteerde onderneming is een goede reputatie van groot belang. In dat kader is het 
onder meer gewenst om regels vast te stellen ten aanzien van de omgang met 
koersgevoelige informatie met betrekking HeadFirst Source Group N.V. en de aan haar 
verbonden onderneming en ten aanzien van het bezit van en transacties in Aandelen en 
andere financiële instrumenten van HeadFirst Source Group N.V. Deze regels zijn vervat in 
het bijgaande Reglement inzake voorkomen misbruik voorwetenschap. Het Reglement is 
mede vastgesteld ter naleving van de Europese Verordening Marktmisbruik dd. 3 juli 2016. 

 

Het Reglement is voor u als Insider van HeadFirst Source van belang, omdat het gevolgen 
kan hebben voor uw handelingen, zowel privé als zakelijk. 

 
Het Reglement is na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen door de 
directie van HeadFirst Source Group N.V. vastgesteld op 30 september 2014 en vervangt 
de op dat moment inzake dit onderwerp geldende regeling of reglement. De versie van 24 
maart 2017 bevat louter wijzigingen ten opzichte van de versie van 30 september 2014 als 
gevolg van de naamswijziging van de vennootschap in HeadFirst Source Group N.V. Deze 
versie van 18 juli 2018 bevat wijzigingen als gevolg van de Europese Verordening 
Marktmisbruik waarmee de nationale wetgeving over marktmisbruik is komen te vervallen. 

 

Het Reglement bevat regels voor alle bij HeadFirst Source Group N.V. en haar dochter- of 
groepsmaatschappijen werkzame personen, waaronder ook de Bestuurders, de 
Commissarissen en de Compliance Officer, en voor derden (extern betrokkenen) die op 
regelmatige of incidentele basis (kunnen) beschikken over Voorwetenschap met betrekking 
tot HeadFirst Source. Al deze personen worden als Insider aangemerkt. 

 

In dit document hebben de begrippen waarvan de beginletter steeds met een hoofdletter 
wordt geschreven de betekenis zoals in Bijlage 1 bij het Reglement is weergegeven. 

 

Voor vragen en opmerkingen met betrekking tot het Reglement kan men zich te allen tijde 

richten tot de Compliance Officer van HeadFirst Source Group N.V. 



 

 

VERKLARING INZAKE VOORKOMEN MISBRUIK VOORWETENSCHAP 
(versie dd. 18 juli 2018) 

 

Naam :  

Telefoonnummer :  

Status als Insider van HeadFirst 
Source 

: in loondienst / extern betrokkene / commissaris * 

Naam en adres organisatie 

(in geval van extern betrokkene) 

:  
 
 
 
 
 
 

*doorhalen wat niet van toepassing is 
 

Ik verklaar bij dezen het bijgaande Reglement inzake voorkomen misbruik voorwetenschap 
van HeadFirst Source Group N.V., versie dd. 18 juli 2018, te hebben ontvangen en integraal 
te hebben gelezen en hiervan kennis genomen te hebben. Ik accepteer en verklaar door 
ondertekening van deze verklaring als volgt: 

1. dat ik als Insider word gekwalificeerd; 

2. dat ik de bepalingen van het Reglement na zal leven en op geen enkele wijze in 
strijd met de letter of de geest van de in het Reglement neergelegde voorschriften 
zal handelen; 

3. dat ik de bepalingen van het Reglement na zal leven tot zes maanden nadat ik niet 
meer ben geregistreerd als Insider; 

4. dat ik begrijp en onderschrijf dat overtreding van de bepalingen in het Reglement kan 
leiden tot een voor mij passende sanctie door het daartoe bevoegde orgaan, waaronder 
(maar niet beperkt tot) het ongedaan maken van het door mij behaalde voordeel. 

 
Voor de Insider in loondienst van HeadFirst Source geldt dat de sancties (verder) kunnen 
bestaan uit overplaatsing, schorsing, andere disciplinaire maatregelen, ontslag – ontslag op 
staande voet daarvan niet uitgezonderd – onverminderd het recht van HeadFirst Source om 
daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen. 

 
Voor een Insider die als externe bij HeadFirst Source betrokken is, geldt dat hij / zij tevens 
verklaart, begrijpt en onderschrijft dat het handelen in strijd met het Reglement wordt 
beschouwd als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de tussen hem / haar of 
zijn of haar organisatie en HeadFirst Source gesloten overeenkomst, waardoor hij / zij direct 
en zonder (schriftelijke) ingebrekestelling in verzuim verkeert met de overeenkomst die hij / 
zij of zijn of haar organisatie met HeadFirst Source heeft gesloten. HeadFirst Source is als 
gevolg daarvan gerechtigd de nakomingverplichtingen van HeadFirst Source uit de 
overeenkomst op te schorten, althans de overeenkomst tussen partijen te ontbinden en de 
samenwerking tussen HeadFirst Source en de wederpartij te beëindigen, onverminderd het 
recht van HeadFirst Source om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen. 
 
 

Datum ondertekening :  

 
Handtekening 

 
: 
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REGLEMENT INZAKE VOORKOMEN MISBRUIK VOORWETENSCHAP 
(versie dd. 18 juli 2018) 

 
Inhoudsopgave 

 
AFDELING I INLEIDENDE BEPALINGEN 

ARTIKEL 1. DEFINITIES 
ARTIKEL 2. WETTELIJKE VERBODSBEPALINGEN EN MELDINGSPLICHTEN 

AFDELING II ALGEMENE VERBODSBEPALINGEN 
ARTIKEL 3. TRANSACTIEVERBODEN TEN AANZIEN VAN 

AANDELEN HEADFIRST SOURCE 
ARTIKEL 4. TRANSACTIEVERBOD EN MEDEDELINGPLICHT TEN 

AANZIEN VAN VAN HET AANDEEL HEADFIRST 
SOURCE AFGELEIDE INSTRUMENTEN 

ARTIKEL 5. MEDEDELINGSVERBOD, AANBEVELINGSVERBOD 

AFDELING III MELDINGSPLICHTEN VOOR WERKNEMERS EN GELIEERDE PERSONEN 
ARTIKEL 6. MELDINGSPLICHTEN 

AFDELING IV COMPLIANCE OFFICER 
ARTIKEL 7. BENOEMING EN ONTSLAG 
ARTIKEL 8. CONTACTGEGEVENS 
ARTIKEL 9. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 
ARTIKEL 10. ADVIES EN ONTHEFFING 
ARTIKEL 11. PLAATSVERVANGER(S) 
ARTIKEL 12. RAPPORTAGE 

AFDELING V REGISTER 

ARTIKEL 13. INHOUD REGISTER 

ARTIKEL 14. WERKZAAMHEDEN COMPLIANCE OFFICER TEN 
AANZIEN VAN HET REGISTER 

ARTIKEL 15. OPNAME PERSOONSGEGEVENS 
ARTIKEL 16.  VERSTREKKING PERSOONSGEGEVENS     
     AAN DERDEN  
ARTIKEL 17. BEWAARTERMIJN 
ARTIKEL 18. INZAGE 
ARTIKEL 19. AANPASSING GEGEVENS IN HET REGISTER  
ARTIKEL 20. BEVEILIGING VAN HET REGISTER 

AFDELING VI FORMULIEREN 

ARTIKEL 21. FORMULIEREN 
AFDELING VII BEKENDMAKING 

ARTIKEL 22. GESLOTEN PERIODEN 
AFDELING VIII  SLOTBEPALINGEN 

ARTIKEL 23. SANCTIES 
ARTIKEL 24. GEVALLEN WAARIN HET REGLEMENT NIET VOORZIET  
ARTIKEL 25. WIJZIGING VAN HET REGLEMENT 
ARTIKEL 26.    INWERKINGTREDING  
ARTIKEL 27. TOEPASSELIJK RECHT 
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Afdeling I Inleidende bepalingen 
 

Artikel 1. Definities 
In het Reglement hebben de begrippen waarvan de beginletter met een hoofdletter 
wordt geschreven de betekenis zoals in Bijlage 1 bij het Reglement weergegeven. 

 
Artikel 2. Wettelijke verbodsbepalingen en meldingsplichten 
De bepalingen van het Reglement laten de verbodsbepalingen op grond van de Europese 
Verordening Marktmisbruik dd. 3 juli 2016 (“MAR”) onverlet. 

 
Afdeling II Algemene verbodsbepalingen 

 
Artikel 3. Transactieverboden ten aanzien van Aandelen HeadFirst Source 

1. Het is een Insider die beschikt over Voorwetenschap verboden voor eigen rekening 
of voor rekening van derden, rechtstreeks of middellijk een Transactie te Verrichten 
met betrekking tot Aandelen HeadFirst Source waarop de Voorwetenschap 
betrekking heeft. 

2. Het is een Insider die beschikt over Voorwetenschap verboden te trachten voor eigen 
rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of middellijk een Transactie te 
Verrichten met betrekking tot Aandelen HeadFirst Source waarop de 
Voorwetenschap betrekking heeft. 

3. Het is een Insider verboden Transacties te Verrichten in Aandelen HeadFirst Source 
in een Gesloten Periode, ongeacht of de Insider beschikt over Voorwetenschap ten 
aanzien van Aandelen HeadFirst Source. 

4. De Compliance Officer kan een Werknemer verbieden gedurende een door de 
Compliance Officer te bepalen periode Transacties te Verrichten in Aandelen 
HeadFirst Source. 

5. De in lid 1, 2, 3 en 4 van dit artikel opgenomen verboden zijn niet van toepassing op 
het Verrichten van Transacties ter nakoming van een opeisbare verbintenis die reeds 
bestond op het tijdstip waarop de Insider cq. Werknemer Voorwetenschap ten 
aanzien van de Aandelen HeadFirst Source verkreeg. 

6. De in lid 1, 2, 3 en 4 van dit artikel opgenomen verboden zijn niet van toepassing op: 
a. het in het kader van een personeelsregeling aanvaarden van Aandelen HeadFirst 

Source, indien daarbij een bestendige gedragslijn wordt gehanteerd met 
betrekking tot de voorwaarden en de periodiciteit van de regeling; 

b. het in het kader van een personeelsregeling uitoefenen van toegekende opties, 
omwisselen van converteerbare obligaties of uitoefenen van uitgegeven warrants 
dan wel soortgelijke rechten op Aandelen HeadFirst Source op de expiratiedatum 
van het desbetreffende recht, dan wel binnen een periode van vijf werkdagen 
voorafgaande aan die datum, alsmede de verkoop van de met de uitoefening van 
deze rechten verworven Aandelen HeadFirst Source binnen deze periode, mits 
de Werknemer tenminste vier maanden voor de expiratiedatum schriftelijk aan de 
Compliance Officer heeft aangegeven tot verkoop over te zullen gaan of daartoe 
een onherroepelijke volmacht aan de Vennootschap heeft verleend; 

c. het bij wijze van dividenduitkering, anders dan in de vorm van 
keuzedividend, verkrijgen van Aandelen HeadFirst Source; 

d. andere bij en of krachtens de Europese Verordening marktmisbruik uitgezonderde 
transacties. 

7. De in dit artikel opgenomen verboden blijven van toepassing gedurende zes 
maanden nadat een Insider die hoedanigheid niet meer heeft. 
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Artikel 4. Transactieverbod en mededelingsplicht ten aanzien van van het 
Aandeel HeadFirst Source afgeleide instrumenten 

1. De Raad van Commissarissen kan in overleg met de Directie bepalen dat het 
(bepaalde groepen van) Werknemers gedurende een door de Raad van 
Commissarissen te bepalen periode niet is toegestaan Transacties te Verrichten in 
instrumenten en producten die door de Raad van Commissarissen zijn 
aangewezen als van het Aandeel HeadFirst Source afgeleide instrumenten. 

2. Alsdan zijn de in dit reglement opgenomen bepalingen op overeenkomstige wijze 
van toepassing op deze van het Aandeel HeadFirst Source afgeleide instrumenten. 

 

Artikel 5. Mededelingsverbod, aanbevelingsverbod 
1. Het is een Insider verboden Voorwetenschap aan derden mede te delen, tenzij dit 

gebeurt in het kader van de normale uitoefening van zijn of haar werkzaamheden en 
de persoon die de Voorwetenschap ontvangt een geheimhoudingsplicht heeft, dan wel 
zelf Insider is. 

2. Het is een insider die beschikt over Voorwetenschap verboden derden aan te 
bevelen of ertoe aan te zetten Transacties te Verrichten in het Aandeel 
HeadFirst Source of daarvan afgeleide instrumenten waarop de 
Voorwetenschap van de Insider betrekking heeft. 

 
Afdeling III Meldingsplichten voor Werknemers en Gelieerde Personen 

 

Artikel 6. Meldingsplichten 

1. Een Bestuurder, Commissaris, Leidinggevende of een Gelieerd Persoon doet 
uiterlijk op de vijfde werkdag na de Transactiedatum melding aan de AFM van voor 
eigen rekening Verrichte Transacties in Aandelen HeadFirst Source of daarvan 
afgeleide instrumenten. 

2. De meldingsplicht als bedoeld in lid 1 van dit artikel is niet van toepassing op 
Transacties die op grond van een Vermogensbeheerovereenkomst worden Verricht 
of bewerkstelligd. Deze Vermogensbeheerovereenkomst en iedere wijziging in deze 
overeenkomst, dient voorafgaand aan het Verrichten van Transacties aan de 
Compliance Officer te zijn verstrekt. 

3. De melding als bedoeld in lid 1 van dit artikel kan worden uitgesteld tot het tijdstip 
waarop: 
(a) de Bestuurder, de Commissaris of de Leidinggevende voor eigen rekening in het 
betreffende kalenderjaar Transacties heeft Verricht die opgeteld bij de voor eigen 
rekening Verrichte Transacties van de met hem Gelieerde Personen € 5.000, - of 
meer bedragen of (b) de Gelieerde Persoon voor eigen rekening in het betreffende 
kalenderjaar Transacties heeft Verricht die opgeteld bij de voor eigen rekening 
Verrichte Transacties door de Bestuurder, Commissaris of Leidinggevende waarmee 
hij gelieerd is in het betreffende kalenderjaar € 5.000, - of meer bedragen. 

4. Aan de meldingsplicht als bedoeld in lid 1 van dit artikel is voldaan indien de 
Verrichte Transactie overeenkomstig artikel 19 van de MAR aan de AFM is 
gemeld. 

5. Een Werknemer en een Gelieerd Persoon melden iedere door hem Verrichte 
Transactie in Aandelen HeadFirst Source onverwijld aan de Compliance Officer. 

6. Een Bestuurder, Commissaris of Leidinggevende stelt een aan hem Gelieerde 
Persoon op de hoogte van de op de betreffende Gelieerde Persoon betrekking 
hebbende bepalingen uit het Reglement. 
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Afdeling IV Compliance Officer 
 
Artikel 7. Benoeming en ontslag 
De Directie wijst een Compliance Officer aan. De Directie kan deze aanwijzing te allen tijde 
intrekken. 

 
Artikel 8. Contactgegevens 
De Directie maakt schriftelijk, waaronder mede wordt verstaan per e-mail, aan de 
Werknemers bekend wie de Compliance Officer is en hoe deze te bereiken is. 

 
Artikel 9. Taken en bevoegdheden 

1. De Compliance Officer heeft de taken en bevoegdheden die in het Reglement aan 
de Compliance Officer zijn toegekend. De Directie kan aanvullende taken en 
bevoegdheden aan de Compliance Officer toekennen. 

2. De Compliance Officer heeft de bevoegdheid om na overleg met de voorzitter van 
de Raad van Commissarissen een onderzoek in te stellen naar door Insiders of 
Gelieerde Personen Verrichte Transacties en hiertoe aan genoemde personen dan 
wel de betrokken beleggingsonderneming te verzoeken om nadere informatie 
omtrent de betreffende Verrichte Transacties. 

 
Artikel 10. Advies en ontheffing 

1. De Compliance Officer kan op verzoek van de Insider advies uitbrengen omtrent de 
vraag of een in het Reglement en/of de MAR opgenomen verbod of verplichting op 
de betreffende Werknemer van toepassing is. Als een Insider twijfelt over de vraag 
of een in het Reglement en/of de MAR opgenomen verbod of verplichting op hem 
van toepassing is, dient hij de Compliance Officer hieromtrent voorafgaand om 
advies te vragen. 

2. De Compliance Officer kan in uitzonderlijke gevallen onder door hem te stellen 
voorwaarden ontheffing verlenen van de in het Reglement opgenomen verboden 
en/of verplichtingen. 

 
Artikel 11. Plaatsvervanger(s) 

1. De Compliance Officer kan in overleg met de voorzitter van de Raad van 
Commissarissen een of meer plaatsvervangers aanwijzen. 

2. De Compliance Officer maakt schriftelijk, waaronder mede wordt verstaan per e-mail, 
aan de Werknemers bekend wie de op grond van dit artikel aangewezen 
plaatsvervanger is en waar deze te bereiken is. 

 

Artikel 12. Rapportage 
1. De Compliance Officer rapporteert jaarlijks na afloop van het boekjaar van de 

Vennootschap aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen – op een door de 
Compliance Officer te bepalen wijze – omtrent de uitoefening van zijn taken en 
bevoegdheden in het afgelopen boekjaar. 

2. Naast de rapportage als genoemd in lid 1 van dit artikel rapporteert de Compliance 
Officer wanneer hij dit nodig acht aan de voorzitter van de Raad van 
Commissarissen. 
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Afdeling V Register 
 

Artikel 13. Inhoud Register 
De Vennootschap houdt een Register bij waarin door de Compliance Officer worden 
opgenomen: 

a. de namen van de Insiders; 
b. de reden waarom de onder a. genoemde personen in het Register zijn opgenomen; 
c. de datum waarop het Register is opgesteld en is gewijzigd; 
d. de op grond van het Reglement aan de Compliance Officer gedane meldingen; 
e. afschriften van de Vermogensbeheerovereenkomsten die de Compliance Officer 

op grond van artikel 6 lid 2 heeft ontvangen; 

f. een besluit als bedoeld in artikel 4 lid 1 tot en met 3 van het Reglement; 

g. een door de Compliance Officer op grond van artikel 10 lid 1 van het Reglement 
verleende ontheffing en de eventueel hierbij door de Compliance Officer gestelde 
voorwaarden. 

 
Artikel 14. Werkzaamheden Compliance Officer ten aanzien van het 
Register De Compliance Officer werkt het Register onverwijld bij indien: 

a. de reden waarom een persoon in het Register is opgenomen is gewijzigd; 
b. een persoon aan het Register dient te worden toegevoegd of hieruit dient te 

worden verwijderd; 
c. een persoon die in het Register is opgenomen niet langer over Voorwetenschap 

beschikt; 
d. een van de omstandigheden als genoemd in artikel 13 van het Reglement zich 

voordoet. 
 

Artikel 15. Opname Persoonsgegevens 
De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van in het Register opgenomen of 
op te nemen Persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor de in 
de overwegingen van het Reglement vermelde doeleinden. 

 
Artikel 16. Verstrekking Persoonsgegevens aan derden 
Persoonsgegevens uit het Register worden door de Vennootschap slechts aan derden 
verstrekt voor zover de Vennootschap daartoe op grond van de wet verplicht is dan wel het 
belang van de Vennootschap dit vergt. 

 

Artikel 17. Bewaartermijn 
Het Register wordt bewaard door de Compliance Officer. De in het Register opgenomen 
gegevens worden tenminste gedurende vijf jaar na opneming in het Register bewaard. 
Indien de in het Register opgenomen gegevens door de Vennootschap worden gebruikt voor 
de behandeling van een geschil, zal de Compliance Officer deze gegevens bewaren totdat 
deze gegevens hun belang voor de behandeling van het geschil hebben verloren. Voor 
zover de Vennootschap daartoe verplicht is op grond van het Burgerlijk Wetboek zullen de 
gegevens in het Register tenminste zeven jaar na opneming in het Register worden 
bewaard. 

 

Artikel 18. Inzage 
Iedere persoon van wie Persoonsgegevens in het Register zijn opgenomen, heeft het recht 
inzage in die gegevens te verzoeken. Hiertoe dient deze persoon zich te wenden tot de 
Compliance Officer. Indien ten aanzien van de persoon die het hiervoor bedoelde verzoek 
heeft gedaan Persoonsgegevens zijn verwerkt, verstrekt de Compliance Officer deze 
persoon binnen vier weken na ontvangst van het verzoek een volledig schriftelijk overzicht 
daarvan. 
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Artikel 19. Aanpassing gegevens in het Register 
1. Een persoon van wie Persoonsgegevens in het Register zijn opgenomen, kan de 

Vennootschap schriftelijk verzoeken deze Persoonsgegevens te verbeteren, aan te 
passen, te verwijderen dan wel af te schermen. Een dergelijk verzoek wordt gericht aan 
de Compliance Officer, die binnen vier weken na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd 
op het verzoek reageert. 

2. Voor zover het verzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel door de Compliance Officer 
gegrond wordt geacht, draagt hij onverwijld zorg voor de aanpassing van de 
Persoonsgegevens in het Register. Indien de Persoonsgegevens aan derden zijn 
verstrekt op grond van artikel 16. informeert de Compliance Officer deze derden omtrent 
de aanpassing van de Persoonsgegevens. 

 

Artikel 20. Beveiliging van het Register 
De Vennootschap draagt zorg voor een adequate beveiliging van het Register. Alleen de 
Compliance Officer, de voorzitter van de Directie en de voorzitter van de Raad van 
Commissarissen hebben toegang tot het Register voor zover dat uit hoofde van de 
uitoefening van hun functie noodzakelijk is. 

 
Afdeling VI Formulieren 
 
Artikel 21. Formulieren 
Meldingen bedoeld in het Reglement dienen te worden verricht door gebruik te maken van 
de door de AFM vastgestelde formulieren. De Compliance Officer stelt deze formulieren ter 
beschikking. De formulieren dienen naar waarheid te worden ingevuld. 

 
Afdeling VII Bekendmaking 

 

Artikel 22. Gesloten Perioden 
De Directie maakt aan het begin van elk boekjaar door vermelding op de Website bekend 
welke perioden in het betreffende boekjaar gelden als Gesloten Perioden. Wijzigingen of 
aanvullingen hierop zullen op gelijke wijze door de Directie bekend worden gemaakt. 

 
Afdeling VIII Slotbepalingen 

 
Artikel 23. Sancties 
HeadFirst Source behoudt zich het recht voor om in geval van overtreding van het 
Reglement, onverlet en ongeacht de sancties op grond van de MAR, alle sancties op te 
leggen die zij op grond van de wet en/of de (arbeids-)overeenkomst met de betrokkene mag 
treffen, waaronder ook begrepen beëindiging van de (arbeids-)overeenkomst met de 
betrokkene, waaronder al dan niet ontslag op staande voet. 
 

Artikel 24. Gevallen waarin het Reglement niet voorziet 
De Directie is bevoegd in de gevallen waarin het Reglement niet voorziet, na schriftelijk 
advies van de Compliance Officer, met inachtneming van toepasselijke wettelijke bepalingen 
een beslissing te nemen. 

 

Artikel 25. Wijziging van het Reglement 
1. Het Reglement kan worden gewijzigd krachtens een besluit van de Directie dat is 

goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Wijzigingen worden voorafgaand 
aan inwerkingtreding bekendgemaakt door verzending aan het e-mail adres van de 
Werknemer en aan het e-mail adres van andere personen op wie het Reglement van 
toepassing is zoals dat is opgenomen in het Register. 

2. Een actuele versie van het Reglement is beschikbaar op de Website. 
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Artikel 26. Inwerkingtreding 
Deze versie van het Reglement treedt in werking op 30 september 2014 en vervangt 
voorgaande regeling of reglement. 

 
Artikel 27. Toepasselijk recht 
1. Op het Reglement is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen voortvloeiende dan wel verband houdende met het Reglement zullen 

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. 
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BIJLAGE I 
Bij het Reglement inzake voorkomen misbruik voorwetenschap 

 

Definities 

In het Reglement inzake voorkomen misbruik voorwetenschap van HeadFirst Source 
Group N.V. hebben de hieronder genoemde begrippen, waarvan de beginletter steeds 
met een hoofdletter wordt geschreven, de daarachter weergegeven betekenis. 

 

Aandelen of Aandeel : a. verhandelbare Aandelen als bedoeld in 
artikel 79 lid 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek; 

b. certificaten van Aandelen of andere 
met certificaten van Aandelen gelijk 
te stellen verhandelbare 
waardebewijzen; 

c. andere verhandelbare waardebewijzen, niet 
zijnde opties als bedoeld onder d., ter 
verwerving van de onder a. of b. bedoelde 
Aandelen respectievelijk waardebewijzen; 

d. opties ter verwerving van de onder a. 
of b. bedoelde Aandelen 
respectievelijk waardebewijzen. 

AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; 

Bestuurder : een persoon die deel uitmaakt van de Directie of 
van de directie van een tot HeadFirst Source 
behorende huidige of toekomstige dochter- of 
groepsmaatschappij; 

Commissaris : een persoon die deel uitmaakt van de Raad 
van Commissarissen van HeadFirst 
Source; 

Compliance Officer : de functionaris bedoeld in artikel 7 van het 

Reglement; 

Directie : het orgaan van de Vennootschap dat op grond 
van de statuten van de Vennootschap is belast 
met het bestuur van de Vennootschap en de met 
haar verbonden onderneming; 
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Gelieerde personen : a. echtgenoten, geregistreerde partners of 
levensgezellen van, of andere personen die 
op daarmee vergelijkbare wijze samenleven 
met, een Bestuurder, een Commissaris of een 
Leidinggevende; 

b. kinderen van een Bestuurder, een 
Commissaris of een Leidinggevende, die 
onder diens gezag vallen of die onder curatele 
zijn gesteld en waarvoor een Bestuurder, een 
Commissaris of een Leidinggevende als 
curator is aangesteld; 

c. andere bloed- of aanverwanten van een 
Bestuurder, Commissaris of Leidinggevende, 
die op de Transactiedatum tenminste een jaar 
met hem of haar een gemeenschappelijke 
huishouding hebben gevoerd; 

d. rechtspersonen, trusts als bedoeld in 
artikel 1 onder c van de Wet toezicht 
trustkantoren of 
personenvennootschappen 

I. waarvan de leidinggevende 
verantwoordelijkheid berust bij een 
Bestuurder, Commissaris of een 
Leidinggevende of bij een persoon als 
bedoeld in de onderdelen a. tot en met 
c., 

II. die onder de zeggenschap staan van 
een Bestuurder, Commissaris of een 
Leidinggevende of een persoon als 
bedoeld in onderdelen a. tot en met 
c., 

III. die zijn opgericht ten gunste van een 
Bestuurder, Commissaris of een 
Leidinggevende of een persoon als 
bedoeld in de onderdelen a. tot en 
met c. of 

IV. waarvan de economische belangen in 
wezen gelijkwaardig zijn aan die van 
een Bestuurder, Commissaris of een 
Leidinggevende of een persoon als 
bedoeld in de onderdelen a. tot en 
met c. 



 

Paraaf:  12 

Gesloten Periode : 1. de periode van twee maanden direct 
voorafgaande aan de publicatie van de 
jaarcijfers van de Vennootschap; 

2. de periode van drie weken direct 
voorafgaande aan de publicatie van een 
halfjaar- of kwartaalbericht van de 
Vennootschap; 

3. de periode van één maand direct voorafgaand 
aan de aankondiging van een 
(interim)dividend van de Vennootschap en 
eindigend op de dag waarop de aankondiging 
van het (interim)dividend wordt gepubliceerd; 

  4. de periode van één maand direct voorafgaand 
aan de publicatie van een prospectus voor 
een emissie van Aandelen HeadFirst Source, 
tenzij de Vennootschap bekend maakt dat er 
sprake is van een periode van besluitvorming 
korter dan één maand; 

5. een door de Directie of de Compliance 
Officer als zodanig aan te wijzen periode; 

Insider : 1. de Bestuurders, de Commissarissen, de 
Leidinggevenden, de extern betrokkenen die 
op regelmatige of incidentele basis kunnen 
beschikken over Voorwetenschap en de 
Compliance Officer van HeadFirst Source 
(Primaire Insider); 

2. derden die niet als ‘Primaire Insider’ zijn 
gekwalificeerd, maar weten of 
redelijkerwijs moeten weten dat zij (al dan 
niet incidenteel) Voorwetenschap bezitten 
(Secundaire Insider); 

Leidinggevende : werknemer niet zijnde Bestuurder of Commissaris, 
die een leidinggevende functie heeft en uit dien 
hoofde de bevoegdheid heeft om besluiten te 
nemen die gevolgen hebben voor de toekomstige 
ontwikkelingen en bedrijfsvooruitzichten van 
HeadFirst Source en die regelmatig de 
beschikking over Voorwetenschap kan hebben; 

Lidstaat : een staat die lid is van de Europese Unie 
alsmede een staat, niet zijnde een lidstaat van de 
Europese Unie, die partij is bij de Overeenkomst 
betreffende de Europese Economische Ruimte; 

MAR : Europese Verordening Marktmisbruik dd. 3 juli 
2016; 

Persoonsgegevens 

 
 
 
 
 
  

: gegevens betreffende een identificeerbare 
natuurlijke persoon; 



 

Paraaf:  13 

Raad van Commissarissen : het orgaan van de Vennootschap dat op grond 
van de statuten van de Vennootschap is belast 
met het toezicht op het beleid van de Directie en 
op de algemene gang van zaken in de 
Vennootschap en de met haar verbonden 
onderneming; 

Register : het register als bedoeld in artikel 13 van 
het Reglement; 

Reglement : het Reglement inzake voorkomen misbruik 
voorwetenschap van HeadFirst Source Group 
N.V.; 

HeadFirst Source : HeadFirst Source Group N.V. en al haar huidige 
of toekomstige dochter- of groepsmaatschappijen 
en de daaraan verbonden onderneming(en); 

Transactiedatum : de datum waarop een Transactie wordt Verricht; 

Vennootschap : HeadFirst Source Group N.V., een 
vennootschap naar het recht van de 
Nederlandse Antillen; 

Vermogensbeheerovereenkomst : schriftelijke overeenkomst van lastgeving tussen 
een Werknemer of een Gelieerd Persoon en een 
vermogensbeheerder die het op grond van de Wft 
is toegestaan om individuele vermogens te 
beheren, in welke overeenkomst is bepaald dat 
de volmachtgever geen invloed uitoefent op 
transacties die de vermogensbeheerder als 
gevolmachtigde verricht of bewerkstelligt; 

Verrichten van Transacties : het rechtstreeks of middellijk, voor eigen rekening 
of voor rekening van een derde, kopen of 
verkopen van, of het verrichten van een andere 
rechtshandeling strekkende tot verkrijging of 
vervreemding van Aandelen HeadFirst Source of 
daarvan afgeleide instrumenten; 

Voorwetenschap : bekendheid met informatie die concreet is en die 
rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op 
HeadFirst Source welke informatie niet openbaar 
is gemaakt en waarvan openbaarmaking 
significante invloed zou kunnen hebben op de 
koers van het Aandeel HeadFirst Source of 
daarvan afgeleide Instrumenten; 

Website : de website van de Vennootschap: 
www.headfirstsourcegroup.com; 

Werknemer : en ieder die in dienst is van, of anderszins in een 
gezagsverhouding staat tot, de Vennootschap of 
een dochter- of groepsmaatschappij van de 
Vennootschap ongeacht de duur van het 
dienstverband, dan wel een persoon die als 
zodanig door de Compliance Officer is 
aangewezen, alsmede Bestuurders, 
Commissarissen en de Compliance Officer; 

Wft : de Wet op het financieel toezicht zoals deze 
van tijd tot tijd luidt. 

 


