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EURONEXT MODERNISEERT HAAR MARKTEN OM DE GROEI VAN 
ONDERNEMINGEN TE BEGELEIDEN 
 

 Nieuwe naam voor bepaalde markten voor een eenvoudiger, sterker en toegankelijker aanbod  

 Lancering van een nieuw compartiment speciaal voor groeiondernemingen  

 Belangrijkere rol voor de Listing Sponsors 

 Creatie van een marktmodel ter versterking van de liquiditeit van small- en midcaps en lancering 
van “Euronext Block”  

 
Brussel - 17 mei 2017 - Euronext lanceert een reeks maatregelen voor een eenvoudigere toegang tot haar 
markten. Hiermee zet Euronext haar missie voort om de financiering en groei van ondernemingen actief in 
Europa in elke fase van hun ontwikkeling te begeleiden. Deze maatregelen zullen ingaan op 19 juni 2017.  
 
Euronext herpositioneert haar markten voor een betere toegankelijkheid en samenhang van haar 
noteringsaanbod en haar diensten aan de emittenten:  

 De Vrije Markt wordt Euronext AccessTM en biedt een toegangspoort voor ondernemingen die een 
rudimentaire toegang tot de Beurs wensen. Euronext Access is volledig geïntegreerd in het 
commerciële aanbod van de Groep. 

 Alternext wordt Euronext GrowthTM, een markt speciaal voor middelgrote en/of familiale 
ondernemingen, met noteringsregels op maat van hun behoeften. Euronext is van plan een 
aanvraag tot registratie van deze markt in te dienen als "SME Growth Market", een Europees label 
uit de MiFID II-richtlijn. 

 Euronext (compartimenten A, B en C) is de gereglementeerde markt van de groep. De werking 
ervan blijft dezelfde.  

 
Een nieuw compartiment binnen Euronext Access 
 
Euronext kondigt de oprichting aan van het compartiment Euronext Access+TM voor ondernemingen met 
een meer gediversifieerd aandeelhouderschap, die hun notering wensen te gebruiken om hun 
zichtbaarheid te vergroten en zich verder te ontwikkelen inzake markttransparantie en communicatie. 
Ondernemingen op Euronext Access+ worden nauwer begeleid en aan hun aandeel wordt meer 
zichtbaarheid gegeven.  
 
Euronext Access+ zal haar eigen criteria hebben: 

 een minimale rekeningenhistoriek van twee jaar, waarvan geauditeerde rekeningen voor het 
laatste jaar,  

 een free float van minimaal 1 miljoen euro, 

 verplichte begeleiding door een listing sponsor vanaf de introductie doorheen heel het 
beursparcours van de vennootschap, 

 en verbintenissen tot regelmatige communicatie naar de markt.   
 



Versterking van de rol van de Listing Sponsors 
 
In overleg met de marktactoren versterkt Euronext de rol van de Listing Sponsors om de begeleiding op de 
Beurs te optimaliseren: 

 een listing sponsor zal voortaan steeds aanwezig moeten zijn aan de zijde van een onderneming 
voor beursintroducties op Euronext Growth, Euronext Access en haar compartiment Euronext 
Access+, 

 deze aanwezigheid zal verplicht zijn doorheen het hele beursparcours voor ondernemingen met 
een notering op Euronext Growth en Euronext Access+. Listing Sponsors zullen in dit kader de 
bijkomende opdracht hebben om de genoteerde onderneming op termijn te ondersteunen in haar 
relaties met de markt, met name door ontmoetingen met de beleggers.  

 
Reeks vernieuwingen voor de verhandeling van effecten  
 
Euronext voert een marktmodel in speciaal voor midcaps met de bedoeling hun liquiditeit te verbeteren.  

 Vanaf 19 juni 2017 stelt Euronext een geharmoniseerd systeem in van dubbele fixing om 11u30 en 
16u30 voor alle "op de fixing" genoteerde waarden. De continue verhandelingsfase tegen de 
laatste koers ("Trading at last") wordt bovendien uitgebreid.  

 Euronext zal een mechanisme van willekeurige veiling ontwikkelen om de volatiliteit van de 
effecten te verminderen en de prijsvorming veilig te stellen. 

 Vanaf juli 2017 zal Euronext een nieuwe dienst aanbieden voor de verhandeling van 
aandelenblokken in het kader van Euronext Block [1]  

 
Stéphane Boujnah, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Euronext NV, zei: "De missie van 
Euronext is om de kapitaalmarkten te stimuleren om de reële economie te financieren. Dat zet ons ertoe 
aan onze markten en diensten voortdurend aan te passen aan de behoeftes van ondernemingen in Europa. 
Om ons aanbod te vereenvoudigen en te verduidelijken hebben we ervoor gekozen de naam van al onze 
markten te harmoniseren door de nadruk te leggen op het merk “Euronext”. Deze actualisatie van onze 
merkidentiteit volgt op gesprekken die we hebben gevoerd met onze stakeholders in de Europese financiële 
centra waar we actief zijn. Een onderneming groeit door te focussen op de volgende stap in haar 
ontwikkeling. We zijn ervan overtuigd dat de verscheidenheid van ons aanbod aan markten en diensten een 
uitstekend antwoord biedt voor elke stap in de financiering van de groei van bedrijven in Europa.” 
 
De actualisatie van de regels van Alternext/Euronext Growth en de Vrije Markt/Euronext Access moet 
worden goedgekeurd door de toezichthouders. Euronext Access en Euronext Growth blijven Multilaterale 
Tradingfaciliteiten. 
 
Voor meer informatie: www.euronext.com/nextstep 
 
CONTACTS -  
Pauline Bucaille (Europa):                    +33 1 70 48 24 41; pbucaille@euronext.com  
Alice Jentink (Amsterdam):  +31 20 721 4488; ajentink@euronext.com   
Pascal Brabant (Brussel):   +32 2 620 15 50; pbrabant@euronext.com   
Sandra Machado (Lissabon):  +351 210 600 614; smachado@euronext.com    
Aïchata Tandjigora (Parijs):   +33 1 70 48 24 43, atandjigora@euronext.com 
 

Over Euronext 
Euronext is de toonaangevende pan-Europese beurs in de Eurozone bijna 1.300 uitgevende instellingen die samen goed zijn voor 
een beurswaarde van € 3500 miljard per eind maart 2017. Het is een ongeëvenaarde markt op het gebied van topaandelen met 25 
uitgevende instellingen in de EURO STOXX 50® en een sterk en divers binnenlands en internationaal klantenbestand. Euronext 
exploiteert gereguleerde en transparante effecten-  en derivatenmarkten. Het totale productaanbod van Euronext omvat aandelen, 
ETFs, warrants & certificaten, obligaties, derivaten, commodities en indices. Daarnaast zet Euronext haar marktexpertise in door 
technologie en beheerde diensten aan derden te leveren. Euronext exploiteert gereguleerde markten, Alternext en de Vrije Markt. 
Daarnaast biedt zij EnterNext, dat toegang tot kapitaalmarkten voor middelgrote en kleinere ondernemingen faciliteert.  
 

                                                 
[1]

 Cf. persbericht van 15 februari 2017 https://www.euronext.com/fr/news/euronext-partners-ax-trading-launch-pan-european-
block-trading-mtf  
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Disclaimer 

De informatie in dit persbericht is louter informatief en vormt geen  beleggingsadvies. De informatie en het materiaal in deze 

presentatie worden aangeboden zoals ze zijn, zonder enige waarborg of garantie van welke aard dan ook. Hoewel de nodige 

aandacht werd besteed aan de opstelling van de inhoud, geeft Euronext geen garantie met betrekking tot de juistheid, geschiktheid 

of volledigheid van de informatie in deze publicatie. Euronext kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade van 

welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van, het vertrouwen op of het handelen ten gevolge van de verstrekte 

informatie. De in deze publicatie verstrekte informatie, of de informatie waarnaar in deze publicatie wordt verwezen, creëert geen 

rechten of verplichtingen. Het ontstaan van rechten en verplichtingen met betrekking tot financiële producten die worden 

verhandeld op beurzen die worden geëxploiteerd door dochterondernemingen van Euronext is volledig afhankelijk van de van 

toepassing zijnde regels van de marktexploitant. Alle eigendomsrechten en belangen met betrekking tot deze publicatie behoren 

toe aan Euronext.  

Dit persbericht is gebaseerd op informatie die tot op heden beschikbaar was. Euronext omvat Euronext N.V. en de aan haar 

gelieerde ondernemingen. Informatie met betrekking tot merken en intellectuele eigendomsrechten van Euronext is beschikbaar 

op de volgende website: https://www.euronext.com/terms-use.  

© 2017, Euronext N.V.– Alle rechten voorbehouden. 
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