
 

Hydratec Industries NV; beleid voor bilaterale contacten met haar aandeelhouders 

 

Hydratec hecht grote waarde aan een goede relatie met zijn aandeelhouders. In dit kader streeft 

Hydratec Industries ernaar aandeelhouders, beleggers en de markt op de hoogte te houden van 

relevante ontwikkelingen bij Hydratec en van haar financiële resultaten. Hydratec beoogt daarbij 

relevante informatie te verschaffen, waarbij er op wordt gelet dat deze gelijkelijk en gelijktijdig aan 

alle belanghebbenden wordt verschaft en voor hen toegankelijk is. Deze informatie wordt 

beschikbaar gesteld in de vorm van jaar- en halfjaarverslagen, trading updates, persberichten en op 

de website. 

 

Hydratec Industries is daarnaast ook bereid om bilaterale contacten aan te gaan met haar 

aandeelhouders. Het voornaamste doel van dergelijke contacten is het toelichten van de strategie en 

resultaten en het beantwoorden van vragen van aandeelhouders. 

 

Voor dergelijke bilaterale contacten heeft Hydratec Industries de volgende beleidsregels opgesteld: 

 

1. Het initiatief voor bilaterale contacten kan van Hydratec of van een aandeelhouder komen. 

Hydratec zal in gevallen waarin zij dit voor haar van belang acht, ingaan op verzoeken van 

aandeelhouders tot het aangaan van een gesprek, maar Hydratec is daartoe niet gehouden. 

Hydratec Industries kan, ten einde te kunnen beoordelen of zulk gesprek van belang kan zijn, 

aandeelhouders verzoeken Hydratec vooraf schriftelijk te informeren over het doel van het 

gesprek, de te bespreken onderwerpen en de zienswijze van aandeelhouders daaromtrent. 

 

2. Hydratec gaat zulke contacten voorts alleen aan met aandeelhouders of een groep van 

aandeelhouders die een (gezamenlijk) belang vertegenwoordigen in de zin van de meest recente 

regelgeving omtrent meldingsplicht van substantiële deelnemingen. Hydratec is gerechtigd om 

het voeren respectievelijk het continueren van een gesprek met aandeelhouders afhankelijk te 

stellen van de bereidheid van aandeelhouders om Hydratec te informeren over hun belang in 

Hydratec. 

 

3. Alle toelichtingen en besprekingen die bij dergelijke contacten plaatsvinden dienen te zijn 

gebaseerd op informatie die al openbaar is. 

 

4. Hydratec’s contacten met aandeelhouders dienen te allen tijde te verlopen in overeenstemming 

met de toepasselijke regelgeving, in het bijzonder regelgeving betreffende selectieve 

informatieverstrekking, koersgevoelige informatie en gelijke behandeling. 
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