Veelgestelde vragen over de
Shareholder Rights Directive II (SRD II)
Wat is het doel van SRD II?
Het doel van deze wetgeving is om effectieve en duurzame aandeelhoudersbetrokkenheid bij
Europese vennootschappen met een beursnotering in de Europese Unie te bevorderen. De EU heeft
de regels rond volgende onderwerpen geharmoniseerd:
- de informatievoorziening over corporate actions aan aandeelhouders;
- het faciliteren van de uitoefening van de aandeelhoudersrechten door aandeelhouders; en
- de identificatie van aandeelhouders.
Voor elk van deze drie onderwerpen maakt het dus niet meer uit of u bijvoorbeeld in een Belgisch of
een Spaans aandeel belegt.

Welke vennootschappen vallen onder de wetgeving?
Deze wetgeving is alleen van toepassing op Europese vennootschappen die genoteerd zijn aan een
Europese beurs.
(Beursgenoteerde) beleggingsinstellingen werden uitgesloten.

Wat verandert er in de informatieverstrekking rond corporate actions?
Voor de corporate actions van deze bedrijven zullen wij u voortaan vaker op voorhand informeren.
De informatieverstrekking zal enkel gebeuren als u toegang heeft tot Van Lanschot Online.

Wat wordt er van u verwacht met betrekking tot deze informatieverstrekking?
Als u geen toegang heeft tot Van Lanschot Online, en u toch geïnformeerd wenst te worden, verzoeken
wij u om die toegang aan te vragen. Daarvoor kunt u terecht bij onze collega’s van Van Lanschot Direct.
U bereikt hen op werkdagen van 8 tot 18 uur op het nummer 03 286 69 80 of via
vldirect@vanlanschot.be.
Heeft u al toegang tot Van Lanschot Online? Dan kunt u deze instellingen kiezen:
•

Wenst u alle notificaties over corporate actions per e-mail te ontvangen?
In dat geval hoeft u geen actie te ondernemen. Voortaan ontvangt u automatisch notificaties
om u te informeren over een nieuwe melding. De bijbehorende informatie vindt u terug in
Van Lanschot Online, onder Meldingen.

•

Wenst u alleen notificaties te ontvangen van bepaalde corporate actions of liever helemaal
geen notificaties?
In Van Lanschot Online geeft u onder Instellingen bij Services & abonnementen aan voor welke
corporate actions u notificaties wenst te ontvangen. Als u helemaal geen notificaties wenst te
ontvangen, kunt u dat voor alle corporate actions uitzetten. Er wordt dan ook geen informatie
opgeslagen onder Meldingen.

Wijzigt er iets in de manier waarop u als aandeelhouder uw rechten kunt uitoefenen?
Nee, daaraan wijzigt niets voor u als klant bij Van Lanschot. Van Lanschot faciliteert u op vandaag al
bij het uitoefenen van uw rechten als aandeelhouder.
Zo bezorgen wij u een attest waarmee u kunt deelnemen aan een aandeelhoudersvergadering of
geven wij u in de mate van het mogelijke de keuze in het geval van vrijwillige corporate actions
(bijvoorbeeld keuzedividenden), afhankelijk van de door u afgenomen dienstverlening.
Als u actief uw rechten als aandeelhouder wilt uitoefenen en een onderneming u de mogelijkheid
biedt om bij een corporate action een keuze te maken, kunt u ook in de toekomst gewoon terecht bij
uw private banker of beleggingsadviseur.
Wat verandert er op het vlak van de identificatie van aandeelhouders?
Om de aandeelhoudersbetrokkenheid te bevorderen acht de Europese wetgever de communicatie
tussen vennootschap en aandeelhouder van essentieel belang. Om die communicatie te kunnen
voeren dient een vennootschap dus eerst haar aandeelhouders te kennen. Vennootschappen kunnen
die informatie opvragen bij financiële tussenpersonen.
De SRD II-wetgeving geeft de lidstaten van de Europese Unie wel de mogelijkheid om een verzoek tot
identificatie te beperken tot aandeelhouders die ten minste 0,5% van de aandelen of stemrechten
hebben. Elke lidstaat kiest zelf of hij in zijn wetgeving gebruik maakt van die drempel van 0,5%. België
heeft bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van deze drempel, waardoor een Belgische vennootschap
de identificatie van al haar aandeelhouders kan vragen.
Afhankelijk van de EU-lidstaat waar de beursgenoteerde vennootschap gevestigd is, mag die dus
mogelijk vragen om identificatie van al haar aandeelhouders die ten minste één aandeel bezitten.
Daardoor kan Van Lanschot vaker verplicht worden om op verzoek van Belgische of buitenlandse
beursgenoteerde EU-vennootschappen, genoteerd aan een Europese beurs, waarin u bent belegd, uw
persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats en e-mailadres) door te geven. Die
informatieverplichting voldoet aan de vereisten van de privacywetgeving.
Van Lanschot zal uw gegevens alleen doorgeven op uitdrukkelijk verzoek van de onderneming.
Uiteraard zal de verzending van uw persoonsgegevens op een veilige manier gebeuren. Het kan in de
toekomst dus voorkomen dat een Europese onderneming, genoteerd aan een Europese beurs, u
rechtstreeks benadert per post of e-mail.

