Antwoorden op vragen met betrekking tot certificatenhandel
1. Hoeveel HZPC-certificaten zijn er beschikbaar?
In totaal kunnen er op een beursdag 783.725 certificaten worden verhandeld.
2. Hoe kan ik op een beursdag HZPC-certificaten kopen?
U kunt HZPC-certificaten kopen via MyLeo, op www.hzpc.myleo.com. U kunt uw order
vanaf 4 weken voor de beursdag tot uiterlijk de vrijdag voor de beursdag invoeren. U
wordt uiterlijk 4 weken voor de beursdag geïnformeerd over de exacte data.
3. Kan ik een order plaatsen per fax?
Met ingang van de beursdag van mei 2018 is het niet meer mogelijk orders te plaatsen
per fax, brief of e-mail.
4. Hoeveel certificaten mag ik houden?
Het maximumaantal certificaten dat een natuurlijke persoon mag houden, is 7.837 (1%
van het totale aantal van 783.725 uitstaande HZPC-certificaten). Vanaf mei 2018 komt er
strenger toezicht op het aantal certificaten dat wordt gehouden door een rechtspersoon
en zijn uiteindelijke begunstigde eigenaren.
5. Hoeveel certificaten kan ik kopen op een beursdag?
U kunt zoveel certificaten kopen als u wilt. Houdt u echter rekening met het
maximumaantal certificaten. Uw order kan echter niet meer certificaten bevatten dan het
maximumaantal certificaten min het aantal certificaten dat u al houdt.
Voorbeeld: U houdt al 7.000 certificaten en u wilt 1.000 certificaten kopen
 Dit is niet toegestaan; als uw order volledig zou worden vervuld, zou uw totale
portefeuille boven de 7837 uitkomen.
6. Wat gebeurt er met mijn aankooporder als er niet voldoende verkooporders zijn?
We verwijzen u graag naar artikel 10, 11 en 12 van het beursreglement voor meer
informatie. U vindt dit document op: www.hzpc.nl/vereniginghzpc.
7. Kan ik een limietkoers opgeven?
Voor alle orders dient u een limietkoers op te geven. Uw limietkoers mag niet meer dan
10% afwijken van de vorige koers. (De minimale en de maximale koers wordt vermeld in
zowel het bericht dat voor de beursdag naar u toe wordt gestuurd als in MyLeo.)
Marktorders zijn niet toegestaan.
8. Wanneer moet ik mijn aankooporder betalen?
U dient de Vereniging HZPC uiterlijk op de vrijdag voor de beursdag om 17.00 uur te
betalen op rekeningnummer NL64 INGB 0007 3144 14. Als de Vereniging HZPC het
totale bedrag (inclusief provisie) niet, of niet volledig ontvangt, wordt uw order als nietig
beschouwd. Hebt u teveel betaald, dan wordt het restant van uw betaling uiterlijk 3
werkdagen na bekendmaking van de aandelenkoers aan u overgemaakt. U hebt geen
recht op rente of andere vergoeding(en).
9. Hoe moet ik betalen?
Na de transactie ontvangt u een e-mail van ING Bank met daarin het aantal certificaten
dat u hebt besteld, een transactienummer en het te betalen bedrag. U kunt het bedrag

overmaken naar rekeningnummer NL64 INGB 0007 3144 14 van de Vereniging HZPC
onder vermelding van uw certificaathoudernummer en het transactienummer.
10. Wat gebeurt er als ik niet betaal?
Als de betaling niet op tijd door de Vereniging HZPC wordt ontvangen, wordt de
transactie niet verwerkt.
11. Wanneer ontvang ik geld terug?
Indien niet alle aangevraagde certificaten worden toegekend, wordt het teveel betaalde
bedrag voor de certificaten binnen 3 werkdagen na de beursdag aan u terugbetaald.
12. Wanneer ontvang ik, in het geval van een verkooporder, de opbrengst van mijn
verkoop?
ING zal het verschuldigde bedrag uiterlijk 3 werkdagen na bekendmaking van de
aandelenkoers overmaken.
13. Mag ik certificaten overdragen aan familieleden?
Ja, zie artikel 3.8 van het reglement. Houd er rekening mee dat een natuurlijke persoon
en een rechtspersoon die de certificaten ontvangen, niet meer dan 7.837 certificaten
mogen houden.
Meer informatie:
Als u nog vragen hebt, neemt u dan contact op met Freddy Wiersma van HZPC via +31(0)513
489 910.

