
 
BELANGRIJKE MEDEDELING 

 

De informatie op de volgende pagina’s van de website is beperkt toegankelijk en mag niet, 

rechtstreeks of onrechtstreeks, worden vrijgegeven bekendgemaakt of verspreid, in of naar de 

Verenigde Staten, hun grondgebieden en eigendommen (“V.S.”) of aan een V.S. persoon (“U.S. 

person” zoals gedefinieerd in de Regulation S van de U.S. Securities Act van 1933), Canada, 

Australië, Japan of enige andere jurisdictie waar de mededeling van dergelijke informatie wordt 

beperkt door de wet. 

Geen enkele informatie die vervat is op de volgende pagina’s van de website vormt een aanbod van, 

noch een verzoek tot aankoop van, enig effect, noch enig beleggingsadvies of –diensten. Deze 

documenten worden puur ten informatieve titel verschaft. 

Om de volgende pagina’s van de website te bezoeken, dient u te bevestigen dat u de bovenstaande 

zinnen hebt begrepen en dat u de beperkingen zal naleven en dat: 

(i) u geen U.S. persoon bent en dat u niet gevestigd bent in of een inwoner bent van de 

Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan, 

 

(ii) indien u zich in Frankrijk bevindt, u een gekwalificeerde belegger bent die voor eigen 

rekening optreedt in de betekenis van de artikelen L. 411-2 en D. 411-1 3 van de Franse 

Code monétaire et financier, 

(iii)  indien u zich in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte bevindt, u een 

gekwalificeerde belegger bent in de betekenis van artikel 2(1)(e) van de Richtlijn 

2003/71/EG, zoals gewijzigd en omgezet in elke Lidstaat (een “Gekwalificeerde 

Belegger”), 

(iv) indien u zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt, u een Gekwalificeerde Belegger bent (i) 

die professionele ervaring heeft in aangelegenheden betreffende beleggingen die onder het 

toepassingsgebied vallen van artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 

(Financial Promotion) Order 2005 (het “Order”), (ii) die binnen het toepassingsgebied valt 

van artikel 49 (é) (a) tot (d) van het Order, of (iii) die een persoon is die om een andere reden 

rechtsgeldig de bestemmeling van deze informatie kan zijn; en 

(v)  u op geen andere wijze een persoon bent ten opzichte van wie de mededeling van de 

informatie die vervat is op de website wordt beperkt. 

Door het klikken op de “Ik bevestig” knop hieronder, zal u geacht worden dit te hebben bevestigd. 

 
Ik bevestig 

 

  
Ik kan niet bevestigen 

 

http://www.gbl.be/sites/default/files/2016-11/GBL_Verwaltung1_nl.pdf
http://www.gbl.be/nl

