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Ontex geeft commentaar op recente 

aandelentransacties door haar bedrijfsleiders 

 

Aalst–Erembodegem (België), 9 maart 2016 – Ontex, een toonaangevende wereldwijde 

producent van persoonlijke hygiëneproducten voor baby’s, vrouwen en volwassenen, wil 

het volgende benadrukken met betrekking tot de recente aandelentransacties door haar 

bedrijfsleiders. 

 

Ontex hanteert een strikt verhandelingsreglement (share dealing code), dat waarborgt dat de handel 

in aandelen van de vennootschap door Ontex personeel volledig in overeenstemming is met de 

toepasselijke wetgeving. Deze code verbiedt, onder meer, het verhandelen van aandelen tijdens 

zogenaamde “gesloten periodes” (“closed periods”) voorafgaand aan de bekendmaking van resultaten, 

en gedurende zogenaamde sperperiodes (“prohibited periods”) gedurende dewelke de vennootschap 

op een andere wijze op de hoogte is van enige prijsgevoelige informatie. 

  

De aandelentransacties die recentelijk bekend werden gemaakt, vonden allemaal plaats in het kader 

van onherroepelijke verhandelingshandelsmandaten toegekend aan onafhankelijke tussenpersonen, 

welke deze tussenpersonen ertoe verplichten transacties aan te gaan op basis van limietorders en 

andere handelsparameters.  Deze mandaten worden toegekend voor de start van enige gesloten 

(closed) of sperperiode (prohibited period), en de tussenpersonen verrichten deze in volledige 

onafhankelijkheid, zonder enige mogelijkheid voor de betrokken leidinggevenden om nadien het 

mandaat te wijzigen, in te trekken of op enige andere wijze tussen te komen.  

  

Het uitvoerend management van Ontex behoudt een significante investering in de Ontex aandelen, en 

behoudt onderling nog steeds 1.218.715 aandelen (of 70% van het belang dat zij aanhielden op het 

ogenblik van de IPO, en 1,71% van de totaal uitstaande aandelen). 
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Over Ontex  

Ontex is een toonaangevende producent van persoonlijke hygiëne wegwerpartikelen, gaande van baby 

luiers tot producten voor vrouwelijke hygiëne en incontinentie bij volwassenen. De producten van 

Ontex worden verdeeld in meer dan 100 landen onder eigen Ontex merken alsook onder 

toonaangevende winkelmerken. De groep stelt meer dan 5.500 personeelsleden tewerk en is aanwezig 

in 23 landen. Ontex is genoteerd op Euronext Brussels. 
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