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Beursdag Vereniging HZPC
jvdh/jm/«REL_NR»

Geachte certificaathouder,
Ter voorbereiding op de beursdag van de Vereniging HZPC op 2 november 2018, brengen wij
u via deze brief graag op de hoogte over de manier waarop de orders kunnen worden ingelegd
op de aanstaande beursdag.
Inleggen van orders
Vanaf maandag 1 oktober a.s. 9.00 uur (Nederlandse tijd) t/m vrijdag 26 oktober a.s.
17.00 uur (Nederlandse tijd) kunt u orders in MyLeo plaatsen. De huidige koers is
€ 200,00. U dient voor een order een limiet aan te geven die maximaal 10% afwijkt van deze
koers. Dit betekent dat de door u op te geven limiet minimaal € 180,00 en maximaal € 220,00
dient te zijn.
Certificatenhandel via MyLeo
Sinds een aantal jaren vindt de handel in certificaten van de Vereniging HZPC plaats op de
online omgeving van MyLeo. Op deze plek kunt u eenvoudig en betrouwbaar certificaten
kopen en verkopen. Om een juiste en betrouwbare afwikkeling van de certificatentransacties
ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen, is op de ledenvergadering van 2 november
2017 besloten dat transacties alleen nog zijn toegestaan wanneer deze online zijn ingediend
via MyLeo (www.hzpc.myleo.com). Dit betekent dat het niet mogelijk is om orders in te
leggen per post, fax of e-mail.
Vooruitbetaling
Voor de aankoop van certificaten zult u het verschuldigde bedrag vooraf moeten overmaken
op rekeningnummer NL 64 INGB 00 07 31 44 14 van de Vereniging HZPC.
Mocht het verschuldigde bedrag niet tijdig (voor het sluiten van de beurs op 26 oktober 2018
om 17.00 uur (Nederlandse tijd) op de rekening van de Vereniging HZPC zijn bijgeschreven,
dan vervalt de ingediende order. Wanneer slechts een gedeelte van de aanvraag van
certificaten kan worden geleverd, zal het teveel betaalde bedrag binnen 3 werkdagen na de
beursdag van 2 november 2018 worden teruggestort.
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Hoe werkt MyLeo?
MyLeo is te bereiken via www.hzpc.myleo.com. Om gebruik te kunnen maken van MyLeo heeft
u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Wanneer u uw wachtwoord vergeten bent dan
kunt u die met uw gebruikersnaam opnieuw aanvragen via www.hzpc.myleo.com. Mocht u niet
over een gebruikersnaam beschikken dan kunt u contact opnemen via
myleo.helpdesk@ingbank.com.
Heeft u technische vragen over het gebruik van MyLeo, dan kunt u contact opnemen met de
MyLeo Helpdesk via +31(0)20 563 77 40 of myleo.helpdesk@ingbank.com.
Bezit u geen certificaten en heeft u dus ook nog geen toegang tot MyLeo? Neem dan contact
op met Freddy Wiersma via certificaten@hzpc.com.
Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.hzpc.nl/vereniginghzpc. Hier vindt u
het antwoord op veel gestelde vragen, het beursreglement en een uitleg over wat u moet doen
als u uw MyLeo-wachtwoord bent vergeten. Daarnaast kunt u voor overige vragen contact
opnemen met de heer Freddy Wiersma van HZPC op telefoonnummer +31(0)513 489 910.
Van papier naar digitaal
Nu de certificatenhandel volledig online plaatsvindt, wil de Vereniging HZPC graag ook al haar
communicatie elektronisch versturen. Om dit te bewerkstelligen dienen we over de emailadressen van de certificaathouders te beschikken. Deze hebben we op dit moment nog
niet allemaal. Om het e-mailadressenbestand van certificaathouders verder op te bouwen,
verzoeken wij u om uw e-mailadres waarop u de communicatie wilt ontvangen door te geven
aan certificaten@hzpc.com onder vermelding van uw certificaathoudernummer: «REL_NR».
Hoogachtend,
Bestuur Vereniging HZPC
J.J.M. van der Heijden, voorzitter
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