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Betreft: Global Share Plan (het ‘Plan’) – Beëindiging van mijn deelname 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Ik verwijs naar mijn Overeenkomst d.d. [datum], meer in het bijzonder naar artikel 3.2 daarvan, 

en naar Artikel 5.3 van het Plan met betrekking tot de beëindiging van mijn deelname aan het 

Plan. 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. 

 

Hierbij beëindig ik mijn deelname aan het Plan. Ik verzoek mijn Werkgever de Inhoudingen zo 

spoedig als administratief uitvoerbaar is stop te zetten. Ik ga ermee akkoord dat de gedurende 

de lopende Maandelijkse Spaartermijn reeds verrichte Inhoudingen conform het Plan worden 

verwerkt.  

 

Ik begrijp dat deze kennisgeving tot beëindiging van mijn deelname alleen effect heeft indien 

deze is ontvangen binnen een Open Periode. Indien dit het geval is, ga ik ermee akkoord dat er 

geen verdere Inhoudingen op grond van het Plan zullen worden verricht en dat ik als gevolg van 

deze beëindiging voor ten minste de komende 6 (zes) maanden ben uitgesloten van deelname 

aan het Plan. Een eventuele voortzetting van deelname aan het Plan treedt uitsluitend in 

werking onder overlegging van een nieuwe Overeenkomst conform de bepalingen en 

voorwaarden van het Plan. 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/

