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2/ Op de website van de FSMA te publiceren informatie

Erkende opleidingsinstelling

BNP Paribas Fortis

Onderwerp/titel van de opleiding

Co4Co “Management of Sensitive and Inside
Information”

Publiek/doelgroep

Compliance Officer en
Compliance Officer BNPPF

medewerkers

van

de

Planning:

Planning:
Datum(s)
Begin- en eindu(u)r(en)
Duur

28 maart 2019 /19 november 2019
09:00 tot 12:00
3 uur

Plaats(en) 20
Aantal opleidingsuren (-punten) die in
aanmerking komen in het kader van de
3 uur / 3 punten
permanente opleiding van de complianceofficers

Doelstelling(en)

The training explains how the bank manages sensitive
and inside information in order to detect potential
business conflicts of interests, how insiders lists are
established and how the various watch and grey lists
are maintained in order to prevent market abuse and
protect market integrity.
Measures undertaken, wordings and tools in use are
detailed in order to obtain a common understanding.


Samenvatting van de inhoud





/ FSMA

Training will explain the content of business
conflict of interest & the tool in place for COI
detection (COSIMA)
Key principles of circulation of information
and principle and set up of Chinese walls will
be explained.
Different lists will be explained : watch list,
grey list, forbidden list & restricted list.
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Launch of Deal Team List & responsibilities of
deal team captain will be explained as well.
Cases

 Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid)
Vorm
☐ Opleiding op afstand
☐ Syllabussen
 Slides
Lesmateriaal

☐ Boeken
☐ Documenten
☐ Andere (te verduidelijken):

Inhoud van de opleiding
Gelieve, in punt 3 van mededeling
FSMA_2018_05 van 8 mei 2018, het
nummer van het(de) thema(‘s) te
identificeren dat(die) tijdens de opleiding
aan bod zal(zullen) komen, en het(ze) te
vermelden in de daartoe voorziene ruimte
aan de rechterkant van deze tabel.
1, 2, 5, 6, 9, 18, 21
Voor
elke
opleidingsinhoud
met
betrekking tot punt C van voornoemde
mededeling, dienen het thema alsook het
verband met en het belang voor de
complianceofficers te worden vermeld in
de daartoe voorziene ruimte aan de
rechterkant van deze tabel.

Gérald Deffet, Head of Control Room - Compliance BE
Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep
Chantal Deboudt, Control Room – Compliance BE
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