Beleid inzake bilaterale contacten met aandeelhouders
Dit beleid inzake bilaterale contacten met aandeelhouders is vastgesteld door de Raad van
Bestuur van DPA Group N.V. (DPA) op 29 augustus 2016 en goedgekeurd door de Raad van
Commissarissen van DPA op 29 augustus 2016.
Algemeen
DPA voert een open en actief informatiebeleid richting investeerders en anderen met een
(financiële) belangstelling voor de onderneming. Daarbij is het doel om belanghebbenden van
hoogwaardige informatie over de gang van zaken bij DPA te voorzien, waarbij ervoor wordt
gezorgd dat relevante informatie in gelijke mate en gelijktijdig voor alle geïnteresseerden
beschikbaar is. Deze informatie wordt beschikbaar gemaakt middels jaarverslagen en
halfjaarberichten, ‘trading updates’, persberichten, presentaties ten behoeve van investeerders
en de DPA-website. Daarnaast organiseert DPA regelmatig analistenbijeenkomsten en
periodieke roadshows om met investeerders in contact te komen.
Bilaterale contacten
DPA kan met (potentiële) aandeelhouders bilaterale contacten onderhouden. Het voornaamste
doel van dergelijke contacten is het uiteenzetten van de strategie en de operationele prestaties
van DPA en het beantwoorden van vragen van (potentiële) aandeelhouders. Bij het
onderhouden van bilaterale contacten met (potentiële) aandeelhouders gaat DPA uit van de
Nederlandse Corporate Governance Code.
Voor de bilaterale contacten zijn de volgende richtlijnen opgesteld:









Een dialoog met aandeelhouders buiten een formele vergadering van aandeelhouders
om kan voor zowel investeerders als DPA van nut zijn.
DPA behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht te bepalen of zij ingaat op
uitnodigingen van (vertegenwoordigers van) aandeelhouders om een dergelijke dialoog
aan te gaan. Alvorens een uitnodiging om buiten een formele vergadering van
aandeelhouders een dialoog aan te gaan, te aanvaarden of af te wijzen, kan DPA om
nadere verduidelijking van de opvattingen, bedoelingen en beleggingsdoelstellingen van
de betreffende aandeelhouders vragen.
In contacten met aandeelhouders zal DPA in principe worden vertegenwoordigd door
een bestuurslid, eventueel samen met een medewerker investor relations.
DPA communiceert zo open mogelijk om daarmee maximale transparantie te
betrachten.
Op analistenrapporten of concepten daarvan (publicaties van derden) wordt slechts
gereageerd door te verwijzen naar openbaar beschikbare informatie en
bekendgemaakte richtlijnen. Commentaar op deze rapporten wordt slechts gegeven
indien het gepubliceerde feitelijke onjuistheden bevat.
DPA’s contacten met investeerders en ‘sell-side’-analisten vinden te allen tijde plaats
conform de toepasselijke regelgeving, met name die betreffende selectieve
bekendmakingen, koersgevoelige informatie en gelijke behandeling.

Stille perioden
Stille perioden (gesloten perioden) zijn de perioden voorafgaand aan de publicatie van
financiële resultaten, waarin in beginsel geen bijeenkomsten worden gehouden met en
presentaties worden gehouden ten behoeve van financiële analisten en investeerders. Voorts
vindt gedurende stille perioden geen andere communicatie met analisten en investeerders
plaats, tenzij het gaat om de feitelijke verduidelijking van eerder bekendgemaakte informatie.
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Een stille periode is gelijk aan een gesloten periode en beslaat steeds dertig kalenderdagen
voorafgaand aan de bekendmaking van elk van de volgende financiële verslagen: de
jaarresultaten (en de publicatie van het bestuursverslag), de halfjaarresultaten en de ‘trading
updates’ inzake het eerste en het derde kwartaal.
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