Bijzondere voorwaarden
voor opties 2017

1 Afwikkeling van optietransacties
Optietransacties worden afgewikkeld via de effectenrekening en de geldrekening die u bij ons aanhoudt. De optieposities
worden geadministreerd op uw effectenrekening. De door u te betalen premies, uitoefenprijzen en kosten boeken wij af van uw
geldrekening. De bedragen die wij voor u ontvangen in verband met de optietransacties boeken wij bij op uw geldrekening.
2 Handelstijden
Bij het opgeven van orders voor optietransacties moet u rekening houden met de daarvoor geldende handelstijden. Deze
kunnen per optieserie verschillen. Informatie over de handelstijden kunt u bij ons opvragen. Als u op de laatste dag van handel
een optiepositie wilt sluiten, kunt u ons die dag opdrachten daarover geven tot uiterlijk een half uur vóór sluitingstijd in de
betreffende optieserie.
3 Looptijd orders
Alle orders voor optietransacties zijn dagorders, tenzij u een andere looptijd heeft opgegeven.
4 Schrijven van opties
Als u een calloptie schrijft gaan wij na of de effecten waar de optie betrekking op heeft (de ‘onderliggende waarde’) op
uw effectenrekening aanwezig zijn. Deze effecten worden geblokkeerd en zijn aan ons zijn verpand tot zekerheid voor de
nakoming van uw verplichtingen.
5 Ongedekte optieposities
Is de onderliggende waarde niet aanwezig op uw effectenrekening? Dan spreken we van een ongedekte optiepositie. In dat
geval berekenen wij een marginverplichting. Voor het bedrag van de marginverplichting moet voortdurend voldoende zekerheid zijn gesteld.
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6 Onvoldoende zekerheid
Als er niet (meer) voldoende zekerheid is voor de marginverplichting zullen wij u vragen de overschrijding ongedaan te maken.
Is een overschrijding niet uiterlijk binnen vijf werkdagen ongedaan gemaakt? Dan mogen wij voor uw rekening en risico de
overschrijding ongedaan maken. Wij kunnen dit doen door zekerheden uit te winnen of door posities te sluiten.
7 Uitoefenen van opties
Wilt u een optierecht uitoefenen? Dan moet u ons dat uiterlijk laten weten om 17.00 uur op de laatste dag dat er gehandeld
wordt in de betreffende optie. Als u ons niet tijdig op de laatste handelsdag een specifieke opdracht geeft, mogen wij - zonder
daartoe verplicht te zijn - opties voor uw rekening en risico uitoefenen wanneer dat naar onze redelijke verwachting in uw
voordeel is.
8 Aanwijzingsprocedure (assignment)
1 Als u opties heeft geschreven kunt u worden aangewezen om te voldoen aan de verplichting om de onderliggende waarde
te leveren (callopties) of de onderliggende waarde af te nemen (putopties). Een schrijver wordt op willekeurige wijze (at
random) geselecteerd. Wordt u als schrijver van opties aangewezen voor uitoefening? Dan zullen wij u dat zo spoedig mogelijk
laten weten. Als gevolg van de door Clearnet gehanteerde procedure kan deze mededeling op z’n vroegst plaatsvinden op de
eerste werkdag na de dag van uitoefening.
2 Heeft u callopties geschreven en bent u aangewezen om te leveren, maar is de onderliggende waarde niet of niet in
voldoende mate als dekking aanwezig op uw effectenrekening? Dan zullen wij, tenzij anders met u is afgesproken, voor uw
rekening en risico de benodigde onderliggende waarde aankopen.
9 Transactie in vreemde valuta
Transacties in een andere muntsoort dan euro’s verrekenen wij op basis van de wisselkoersen van de dag van uitvoering.
10 Aanpassing optiecontracten
Als de uitoefenprijs en/of de handelseenheid van een optieserie wijzigt (een zogenoemde ‘adjustment of terms’) royeren wij de
lopende orders in die series.
11 Aansprakelijkheid
U zult Euronext of Clearnet niet aansprakelijk stellen voor welke schade dan ook als gevolg van enig handelen of nalaten van
ons, Euronext of Clearnet met betrekking tot de reglementen en voorschriften van Euronext en Clearnet of de daarop gebaseerde maatregelen. Wij maken dit beding ten behoeve van Euronext en Clearnet.
12 Wijziging van deze voorwaarden
Wij kunnen deze voorwaarden wijzigen. Wij kunnen dat onder meer doen in dezelfde gevallen als waarin wij de Algemene voorwaarden voor de effectendienstverlening van de Rabobank kunnen wijzigen. Wij laten het u weten als de voorwaarden wijzigen.
Wij doen dat minimaal 30 dagen voordat de wijziging ingaat. Als u het niet eens bent met een wijziging, heeft u het recht de
overeenkomst waarbij met u is afgesproken dat u in opties kunt handelen, kosteloos op te zeggen. Als u vóór de ingangsdatum
van de wijziging niet reageert, heeft u de wijziging aanvaard.
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