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De financiële regelgevers van een aantal Europese landen achten het noodzakelijk toelichting te geven bij
de regelgeving over de manipulatie van veilingkoersen die ertoe strekt een onrechtmatig voordeel te halen
uit de arbitrage tussen gecorreleerde financiële instrumenten (bv. warrants vs. aandelen). Dit is met name
relevant bij uitgiften met voorkeurrecht, gelet op hun belang als methode om middelen aan te trekken voor
vennootschappen in het algemeen - vooral in de huidige economische context - en rekening houdend met
mogelijke verdere ontwikkelingen.
Deze brief van de financiële regelgevers van België (Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurantiewezen - CBFA), Frankrijk (Autorité des Marchés Financiers - AMF), Nederland (Autoriteit
Financiële Markten - AFM) en Portugal (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - CMVM) bevat
gezamenlijke richtlijnen over de voorkoming van marktmanipulatie.
Er moet worden opgemerkt dat deze richtlijnen geen nieuwe regelgevende elementen bevatten. De
bepalingen van de richtlijn inzake marktmisbruiki over de voorkoming van marktmanipulatie zijn eigenlijk
al enkele jaren in nationaal recht omgezet. De regelgevers hebben ondertussen zelfs al sancties opgelegd
en/of gepubliceerd in dossiers over marktmanipulatie (bv. KBC Securities NV - AFM-persbericht van 14
maart 2008). Bovendien heeft ook het Comité van Europese Effectenregelgevers (CESR) eerder al
richtlijnen gepubliceerd over de gecoördineerde toepassing van de richtlijn ii. Daarin wordt de manipulatie
van de veilingkoersen meer bepaald als een vorm van marktmanipulatie gedefinieerd :
"Possible signals of Market Manipulation (…)
‘(j) Entering significant orders in the central order book of the trading system a few minutes before the
price determination phase of the auction and cancelling these orders a few seconds before the order book
is frozen for computing the auction price so that the theoretical opening price might look higher or lower
than it otherwise would do."iii
De regelgevers wensen te benadrukken dat zij de volgende praktijken als een mogelijke vorm van
marktmisbruik beschouwen:
het creëren of vergroten van arbitragemogelijkheden in het kader van uitgiften met voorkeurrecht
door het manipuleren van de (theoretische) openings- of slotkoers van dat voorkeurrecht
Een uitgifte met voorkeurrecht is een manier om kapitaal aan te trekken waarbij de bestaande
aandeelhouders (kosteloos) verhandelbare rechten ontvangen voor elk aandeel dat zij houden. Als zij de in
het prospectus beschreven beperkingen naleven, hebben de aandeelhouders de volgende
keuzemogelijkheden : ofwel oefenen zij de rechten uit en schrijven zij tegen de verlaagde uitgifteprijs op de
nieuwe aandelen in, ofwel verkopen zij de rechten op de betrokken effectenbeurs, ofwel laten zij de rechten
vervallen.
De theoretische koers van de rechten kan worden berekend nadat het bod is aangekondigd, maar vóór het
recht vervalt. In theorie zou de waarde van een recht moeten overeenstemmen met het verschil tussen de
huidige marktwaarde van een aandeel en de uitgifteprijs van de nieuw aangeboden aandelen, aangepast aan

het aantal aandelen waarop de houders van de rechten kunnen inschrijven in verhouding tot de
inschrijvingsrechten die zij houden.
Het verschil tussen de reële en de theoretische waarde van een recht biedt mogelijkheden tot arbitrage
tussen de rechten en het betrokken aandeel.
In 2009 hebben de regelgevers vastgesteld dat er in een aantal gevallen (mogelijk) sprake was van
manipulatie. In die gevallen bleken marktdeelnemers de theoretische openings-/slotkoers van de rechten te
hebben gemanipuleerd door - enkele seconden vóór het orderboek zou worden bevroren om de veilingkoers
te berekenen - een relatief groot order te annuleren dat eigenlijk nooit bedoeld was om te worden
uitgevoerd. In een aantal gevallen bleek die manipulatie met arbitragehandel te worden gecombineerd in
het kader van uitgiften met voorkeurrecht.
In voetnootiv wordt dat gedrag toegelicht aan de hand van een voorbeeld dat de bezorgdheid van de
regelgevers illustreert over marktmanipulatie bij uitgiften met voorkeurrecht.
Sancties
De regelgevers benadrukken dat manipulatie tijdens de veilingfase, doorgaans bij het creëren of vergroten
van arbitragemogelijkheden tussen gecorreleerde financiële instrumenten, en meer specifiek het eerder
beschreven marktgedrag bij uitgiften met voorkeurrecht, als inbreuken op de regelgeving inzake
marktmisbruik zullen worden beschouwd. Het is belangrijk te noteren dat de regelgevers de markten van
nabij zullen blijven volgen. Wanneer een inbreuk blijkt te zijn gepleegd op de regelgeving inzake
marktmisbruik, kunnen onderzoeksacties worden uitgevoerd, dwangmaatregelen worden genomen en ook
sancties worden opgelegd conform de betrokken nationale regelgeving inzake marktmisbruik.
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Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende handel met
voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik).
ii
"Market Abuse Directive – Level 3 – first set of CESR guidance and information on the common operation of
the Directive" met referentie:CESR/04-505b.
iii
http://www.cesr-eu.org/data/document/06_562b.pdf
iv Voorbeeld:
i. Marktdeelnemer A plaatst een relatief groot kooporder in rechten X vóór de openings-/slotveiling van de
rechten (de theoretische koers wordt doorlopend berekend tijdens de pre-opening- en de pre-closingfase).
ii. Tegelijkertijd plaatst marktdeelnemer A ook een kleiner kooporder in rechten X tegen een lagere koers.
iii. Kooporders hebben een impact op de toekomstige openings-/slotkoers van de rechten (doorgaans heeft
een groter order ook een grotere impact op de theoretische veilingkoers). Alle orders in rechten X samen,
inclusief de door marktdeelnemer A geplaatste orders, worden gebruikt om een theoretische openings- of
slotkoers te berekenen.
iv. Nauwelijks enkele seconden vóór de aanvang van de openings-/slotveiling, annuleert marktdeelnemer A
het grote kooporder in rechten X. Daardoor daalt de theoretische koers van de rechten fors (terwijl de
arbitragemogelijkheden dadelijk toenemen), terwijl de overige marktdeelnemers onvoldoende tijd hebben
om op de nieuwe theoretische koers te reageren (aangezien de koers van aandeel X stabiel blijft, is er
geen reden om het grote kooporder in rechten X te annuleren).
v. Tijdens de veiling koopt marktdeelnemer A rechten X tegen een lagere koers. Die lagere koers is
grotendeels te wijten aan de manipulaties door marktdeelnemer A vóór de veiling. De lagere koers van de
rechten biedt bijkomende arbitragemogelijkheden met betrekking tot het aandeel X.
vi. In afwachting van de koersdaling van de rechten als gevolg van de annulering van het grote kooporder,
heeft marktdeelnemer A ook verkooporders in aandeel X geplaatst, om zo de mogelijke voordelen veilig
te stellen die hij uit de arbitrage tussen de rechten X en het aandeel X kan halen.
Door de eerder beschreven manipulatie van de koers van de rechten, heeft de marktdeelnemer - wat de
arbitragemogelijkheden betreft - een voordeel ten opzichte van de andere marktdeelnemers. De overige
marktdeelnemers hebben immers niet kunnen anticiperen op de plotse waardedaling van de rechten X in
de laatste seconden vóór de veiling als gevolg van de annulering van een groot kooporder dat nooit
bedoeld was om te worden uitgevoerd.

