Beleid inzake bilaterale contacten met aandeelhouders DGB Group N.V.
Algemeen
1. DGB Group N.V. (hierna: de vennootschap) streeft naar een transparante en open dialoog met
aandeelhouders. De vennootschap informeert alle aandeelhouders daarom gelijktijdig en in
gelijke mate over de strategie en de operationele en financiële prestaties van de
vennootschap.
2. Periodieke financiële communicatie kan gepaard gaan met bilaterale gesprekken. Conform de
geldende wet- en regelgeving wordt (mogelijk) koersgevoelige, of anderszins relevante,
informatie door middel van een persbericht onverwijld algemeen verkrijgbaar gesteld.
3. Contacten met aandeelhouders vinden uitsluitend plaats binnen daarvoor opengestelde
periodes.
Bilaterale contacten met aandeelhouders
4. Contacten
met
aandeelhouders
vinden
primair
plaats
gedurende
aandeelhoudersvergaderingen.
5. Daarnaast
kunnen
bilaterale
contacten
met
aandeelhouders,
buiten
aandeelhoudersvergaderingen, van belang zijn voor zowel de vennootschap als
aandeelhouders. Gedurende dergelijke contacten wordt hoofdzakelijk een toelichting gegeven
op reeds gepubliceerde informatie, zoals de bestaande strategie en bedrijfsresultaten.
6. De vennootschap is niet gehouden om op een uitnodiging om met een aandeelhouder in
gesprek te treden in te gaan.
7. De vennootschap kan aandeelhouders die met de vennootschap in gesprek willen treden te
allen tijde vragen de omvang van hun belang in de vennootschap aan de vennootschap mee
te delen.
8. Uitgangspunt is dat gedurende enig contact met aandeelhouders geen koersgevoelige
informatie wordt verstrekt. Indien gedurende enig contact met aandeelhouders per abuis
koersgevoelige informatie wordt/is verstrekt, zal de vennootschap deze informatie onverwijld
middels een persbericht algemeen verkrijgbaar stellen.
9. Er worden geen afzonderlijke presentaties gemaakt voor/ gegeven tijdens bilaterale contacten
met aandeelhouders.
10. In contacten met aandeelhouders wordt de vennootschap in beginsel vertegenwoordigd door
(een lid van) het bestuur.
Perioden van stilte
11. Gedurende twee maanden voorafgaand aan de publicatie van jaarcijfers of 30 dagen
voorafgaand aan de publicatie van overige financiële informatie (‘trading updates’ of
halfjaarcijfers) vindt in beginsel geen bilaterale contacten plaats.

Bovenstaand beleid is vastgesteld door het bestuur van de vennootschap op 8 januari 2018. Dit beleid
kan door het bestuur, met instemming van de niet-uitvoerend bestuurder(s), worden gewijzigd.

