
 
 

 
 

 
Persbericht  

 

Euronext introduceert aandelenopties op OCI N.V. 
 

Amsterdam – 9 December 2013 –  Euronext N.V., een volledige dochteronderneming van  

IntercontinentalExchange Group, Inc. (NYSE: ICE), gaat aandelenopties aanbieden op OCI N.V. (“OCI”). 

De opties zijn beschikbaar vanaf vrijdag 13 december op de derivatenmarkt van Euronext Amsterdam. 

 

OCI N.V. is een internationale producent van kunstmest en een ingenieurs- & constructiebedrijf, met 

projecten en investeringen in Europa, Amerika, het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Centraal-Azië. Bij 

OCI zijn wereldwijd meer dan 74.000 mensen werkzaam in 35 landen. 

 

De introductie van de opties volgt op de succesvolle notering van OCI N.V. op Euronext Amsterdam op 

25 januari dit jaar. OCI is onderdeel van de AMX-Index® sinds september 2013. Met deze nieuwe 

optienotering breidt Euronext haar aanbod van aandelenopties binnen de AMX-Index ® uit: met de 

toevoeging van OCI hebben in totaal 22 AMX® ondernemingen een optienotering. Daarnaast 

zijn op alle ondernemingen die onderdeel uitmaken van de AEX-Index® opties genoteerd. 

 

Frank Ammerlaan, Hoofd Sales & Client Coverage Benelux van Euronext, zei: “We zijn verheugd de 

introductie van de opties op OCI N.V. aan te kondigen, waarmee we beleggers extra 

investeringsmogelijkheden bieden. De Amsterdamse optiemarkt van Euronext is zeer liquide, competitief 

met een zeer groot aantal directe marktparticipanten die handelen in een uitgebreide en succesvolle 

reeks van aandelenopties. De OCI opties zijn een mooie aanvulling in het aandelen optiepalet en vergroot 

het aanbod van opties op grote internationaal georiënteerde bedrijven.” 

 

Deze nieuwe (Amerikaanse-stijl) opties (ticker symbool: OCI) expireren op de derde vrijdag van de 

contractmaand en hebben initiële looptijden van 1, 2, 3 en 6 maanden. Elke optie 

vertegenwoordigt 100 OCI aandelen en wordt gecleard door LCH.Clearnet SA. 

 

Euronext noteert meer dan 200 aandelenopties op toonaangevende Europese ondernemingen via haar 

central order book in Amsterdam, Parijs, Brussel en Londen. 
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About IntercontinentalExchange Group 

IntercontinentalExchange Group (NYSE: ICE) is the leading network of regulated exchanges and clearing 

houses for financial and commodity markets.  ICE delivers transparent, reliable and accessible data, 

technology and risk management services to markets around the world through its portfolio of 

exchanges, including the New York Stock Exchange, ICE Futures, Liffe and Euronext.  

  



Trademarks of ICE and/or its affiliates include IntercontinentalExchange, ICE, ICE block design, NYSE 

Euronext, NYSE, New York Stock Exchange, LIFFE and Euronext. Information regarding additional 

trademarks and intellectual property rights of IntercontinentalExchange Group, Inc. and/or its affiliates 

is located at https://www.theice.com/terms.jhtml and http://www.nyx.com/terms-use. 

 

ICE Safe Harbour Statement  

Safe Harbor Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 - Statements in this 

press release regarding ICE’s business that are not historical facts are "forward-looking statements" that 

involve risks and uncertainties. For a discussion of additional risks and uncertainties, which could cause 

actual results to differ from those contained in the forward-looking statements, see ICE's Securities and 

Exchange Commission (SEC) filings, including, but not limited to, the risk factors in ICE's Annual Report 

on Form 10-K for the year ended December 31, 2012, as filed with the SEC on February 6, 2013. 

 

“AEX®”,”AEX-Index®”, “AMX®”, “AMX-Index®” and “AScX®” are registered trademarks of Euronext N.V. 

or its subsidiaries  

 

 


