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WERKGEVER 
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Betreft: Global Share Plan (het ‘Plan’) – Wijziging van Inhoudingen 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Ik verwijs naar mijn Overeenkomst d.d [datum], meer in het bijzonder naar artikel 3.1 daarvan, 

en naar Artikel 5.5 van het Plan met betrekking tot de wijziging van het bedrag van mijn 

Inhoudingen. De in deze brief met een hoofdletter geschreven maar daarin niet gedefinieerde 

begrippen hebben de betekenis die in de Overeenkomst en het Plan daaraan is toegekend. 

 

Ik wens de hoogte van mijn Inhoudingen met ingang van [1 januari / 1 april / 1 juli / 1 oktober] te 

wijzigen naar een bedrag van EUR [bedrag] per maand (minimaal EUR 25 en maximaal EUR 

400) en machtig mijn Werkgever hierbij om deze wijziging door te voeren. Ik ga ermee akkoord 

dat de wijziging van het bedrag van mijn Inhoudingen ingaat per 1 januari, 1 april, 1 juli dan wel 

1 oktober indien deze kennisgeving is ontvangen binnen een Open Periode vóór 1 januari, 1 

april, 1 juli dan wel vóór 1 oktober van het kalenderjaar waarin de wijziging van het bedrag van 

mijn Inhoudingen dient plaats te vinden.  

 

Ik erken en verklaar dat de aanpassing van mijn Inhoudingen niet leidt tot wijziging van de 

overige bepalingen en voorwaarden van mijn deelname aan het Plan zoals vermeld in 

vorenbedoelde Overeenkomst. Ik erken en verklaar ook dat deze instructie onherroepelijk is en 

niet kan worden geannuleerd of gewijzigd voor een periode van 6 (zes) maanden, gerekend 

vanaf de datum van deze instructie. Ik bevestig en erken dat ik niet in het bezit ben van, of 

bewust ben van, enige voorkennis met betrekking tot de Vennootschap, zoals neergelegd in 

artikel 7 van de Europese Verordening Marktmisbruik (‘Market Abuse Regulation’). 

 

Hoogachtend, 

https://arcadis.globalsharesequity.co.uk/

