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Directeuren, leidinggevenden en 
werknemers op sleutelposities 
van GXO Logistics, Inc. en zijn 
dochterondernemingen (gezamenlijk, het 

"Bedrijf") kunnen van tijd tot tijd kennis 
nemen van materiële, niet-openbare 
informatie over het bedrijf. Gelet op de 
wettelijke verbodsbepalingen inzake het 
verhandelen van effecten terwijl men in 
het bezit is van belangrijke niet-openbare 
informatie betreffende een emittent, en 
het aanzienlijke belang van het Bedrijf 
om zelfs maar de schijn van ongepaste 
handel te vermijden, heeft het Bedrijf 
dit Beleid betreffende handel met 
voorkennis (dit "Beleid") aangenomen.

Dit Beleid is van toepassing op 
de directeuren, functionarissen en 
bepaalde medewerkers van het Bedrijf 
zoals deze van tijd tot tijd worden 
benoemd door het Bedrijf (gezamenlijk 

“Betrokken Individuen”).

1. Handel niet in effecten van het 
Bedrijf wanneer u kennis heeft van 
belangrijke, niet-openbare informatie
Betrokken Individuen mogen geen 
effecten van het Bedrijf kopen of 
verkopen (zoals in verband met het 
uitoefenen van aandelenopties) 
wanneer zij kennis hebben van 
belangrijke, niet-openbare informatie 
over het Bedrijf.1 “Belangrijke” 
informatie betekent informatie 
betreffende het Bedrijf, zijn zakelijke 
activiteiten of effecten die, indien 
openbaar gemaakt, van invloed zou zijn 
op de marktprijs van de effecten van 
het Bedrijf of waarschijnlijk belangrijk 
zou worden geacht door een redelijke 
investeerder bij het bepalen of effecten 

dienen te worden verkocht, gekocht 
of vastgehouden. Voorbeelden van 
informatie die gewoonlijk "belangrijk" 
wordt geacht zijn, zonder beperkingen:

•  informatie over verdiensten en 
financiële resultaten;

• strategische plannen van het Bedrijf;

•  significante wijzigingen in de 
bedrijfsdoelstellingen;

•  mogelijke significante fusies, 
overnames of afstotingen;

•  belangrijke financieringstransacties;

•  significante wijzigingen in 
het topmanagement of het 
zeggenschap over het Bedrijf; en

•  daadwerkelijke of dreigende 
belangrijke gerechtelijke procedures 
of overheidsonderzoeken.

De informatie wordt “openbaar” 
nadat deze breed is verspreid naar 
en is opgenomen door het publiek 
(gewoonlijk door een persbericht van 
het Bedrijf). Handelen terwijl men in 
het bezit is van dergelijke informatie 
mag pas aanvangen op de derde 
handelsdag die volgt op twee volledige 
handelsdagen nadat dergelijke 
informatie openbaar is gemaakt.

Daarnaast mogen Betrokken Individuen 
niet handelen in de effecten van andere 
bedrijven waarover zij belangrijke, niet-
openbare informatie hebben verkregen 

uit hoofde van hun dienstverband bij 
het Bedrijf.

"Effecten" betekent alle aandelen 
die zijn uitgegeven door het 
Bedrijf, met inbegrip van een 
dochteronderneming van het Bedrijf, 
een moedermaatschappij van het 
Bedrijf of een dochteronderneming 
van een moedermaatschappij van 
het Bedrijf, die zijn geregistreerd 
onder paragraaf 12 van de Securities 
Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd 
(de "Exchange Act").

Deze beperking blijft ook van 
toepassing op transacties in effecten 
van het Bedrijf nadat het dienstverband 
van een Betrokken Individu bij het 
Bedrijf is beëindigd. Als een Betrokken 
Individu beschikt over belangrijke, 
niet-openbare informatie wanneer zijn 
of haar dienstverband bij het Bedrijf is 
beëindigd, mag de Betrokken Individu 
niet handelen in effecten van het Bedrijf 
totdat deze informatie openbaar is 
geworden of niet langer belangrijk is.

2. Handel in effecten van het Bedrijf 
is verboden, behalve tijdens een 
toegestane periode en na verkrijging 
van voorafgaande toestemming
Gezien het significante belang van 
het Bedrijf in het vermijden van zelfs 
maar de schijn van ongepast handelen, 
mogen Betrokken Individuen effecten 
van het Bedrijf aankopen of verkopen (i) 
uitsluitend tijdens de driemaandelijkse 
toegestane periode van het Bedrijf 
en (ii) uitsluitend na verkrijging van 
voorafgaande toestemming van de Chief 
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1 Voor de toepassing van dit Beleid omvatten aan- en verkopen van effecten door een Betrokken Individu, zonder beperking, elke aan- of verkoop (i) door, voor of op aanwijzing 
van een dergelijk Betrokken Individu, (ii) aangegaan door enige persoon of entiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de zeggenschap staat van een dergelijk Betrokken 
Individu, zoals een familielid dat niet bij een dergelijk Betrokken Individu inwoont, maar wiens transacties in effecten door de Betrokken Individu worden geregisseerd of onder 
diens invloed of controle staan, en (iii) door, voor of op aanwijzing van enig gezinslid van een dergelijk Betrokken Individu dat bij een dergelijk Betrokken Individu inwoont of 
enige persoon die in hetzelfde huishouden als een dergelijk Betrokken Individu verblijft.
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Legal Officer van het Bedrijf of zijn of haar 
gemachtigde. Deze handelsbeperkingen 
zijn van toepassing op alle aankopen of 
verkopen van effecten van het Bedrijf, 
zoals aankopen en verkopen van de 
algemene aandelen van het Bedrijf op 
open markten, naast transacties met 
betrekking tot derivaten van de effecten 
van het Bedrijf, waaronder de benutting 
van aandelenopties. Merk echter op dat 
het de eigen verantwoordelijkheid is van 
de Betrokken Individu om iedere van 
toepassing zijnde effectenwetgeving na 
te leven. Het Bedrijf neemt geen enkele 
verplichting op zich met betrekking tot 
de naleving door een Betrokken Individu 
van effectenwetgeving door middel 
van het verlenen van toestemming voor 
bepaalde handel en het Bedrijf raadt 
iedere Betrokken Individu aan om zijn 
of haar juridisch adviseur te raadplegen 
voorafgaande aan transacties. Advies 
betreffende Toestemming vooraf voor 
een voorgestelde transactie heeft 
uitsluitend betrekking op de door de wet 
gestelde beperkingen en is geen advies 
betreffende de investeringsaspecten 
van dergelijke handel. Toestemming 
voor een voorgestelde transactie is 
geldig gedurende vijf (5) werkdagen. 
Indien de transactieopdracht niet 
binnen die termijn is voltooid, moet de 
goedkeuring van de transactie opnieuw 
worden aangevraagd. Als toestemming 
wordt geweigerd, dient een dergelijke 

weigering van toestemming vertrouwelijk 
te worden gehouden door de Betrokken 
Individu die om deze toestemming  
heeft gevraagd.

Het driemaandelijkse handelsvenster 
voor het Bedrijf gaat open op de derde 
handelsdag volgend op de dag waarop 
het driemaandelijkse of jaarlijkse verslag 
van het Bedrijf bij de Securities and 
Exchange Commission (de "SEC") in 
een bepaald kwartaal wordt neergelegd 
en het handelsvenster sluit twee weken 
voor het einde van dat kwartaal.

Voorafgaande goedkeuring voor alle 
transacties of transacties beschreven in de 
hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 moet worden 
verkregen door contact op te nemen met 
het Trading Compliance Team via e-mail 
op tradingrequest@gxo.com.

Er zijn geen uitzonderingen op het beleid 
van de beperking van handel tot de 
driemaandelijkse toegestane periode. Er 
worden geen uitzonderingen gemaakt 
op dit beleid voor transacties die 
mogelijk nodig of gerechtvaardigd zijn 
wegens onafhankelijke redenen (zoals 
de behoefte om geld te verkrijgen voor 
onvoorziene uitgaven) of voor kleine 
transacties. De effectenwetgeving erkent 
geen verzachtende omstandigheden 
voor de handel met voorkennis.

3. Geef geen effecten van het Bedrijf 
in onderpand op een margerekening 
zonder voorafgaande toestemming
In het algemeen kunnen op een 
margerekening aangehouden effecten 
door de makelaar zonder toestemming 
van de klant worden verkocht indien 
de klant niet aan een margin call 
voldoet. Ook kunnen voor een lening in 
onderpand gegeven effecten worden 
verkocht bij een executieverkoop als 
de lener in gebreke blijft bij de lening. 
Omdat een marge- of executieverkoop 
zou kunnen plaatsvinden op een 
moment waarop een Betrokken 
Individu beschikt over belangrijke, niet-
openbare informatie of anderszins niet is 
toegestaan te handelen in effecten van 
het Bedrijf, mogen Betrokken Individuen 
geen effecten van het Bedrijf kopen op 
prolongatie, effecten van het Bedrijf 
aanhouden op een margerekening of 
effecten van het Bedrijf in onderpand 
geven voor een lening, behalve met 
voorafgaande toestemming.

4. Neem niet deel aan dekkings- of 
bepaalde andere transacties
Dekkings- of monetariseringstransacties 
kunnen worden uitgevoerd via een 
aantal mogelijke mechanismen, 
waaronder het gebruik van financiële 
instrumenten zoals vooraf betaalde 
variabele forwards, effectenruil, 
collars en uitwisselingsfondsen. Alle 
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dekkingstransacties, waaronder de 
voorgaande of andere transacties 
die zijn ontworpen voor of het effect 
hebben van dekking of compensatie 
van daling van de marktwaarde van 
effecten zijn verboden, behalve met 
voorafgaande toestemming.

5. Handel niet in openbaar 
verhandelde opties op de effecten 
van het Bedrijf
Gezien de betrekkelijk korte termijn van 
openbaar verhandelde opties, kunnen 
transacties in opties ertoe leiden dat 
Betrokken Individuen zich richten op 
de prestaties op korte termijn, ten koste 
van de lange-termijndoelstellingen 
van het Bedrijf. Overeenkomstig is 
het Betrokken Individuen verboden 
te handelen in putopties, callopties of 
andere derivaten met betrekking tot de 
effecten van het Bedrijf, op een beurs 
of op enige ander georganiseerde 
markt, behalve met voorafgaande 
toestemming. Deze beperking is 
niet van toepassing op het geven 
of uitoefenen van aandelenopties 
van medewerkers of directeuren die 
uitgegeven zijn door het Bedrijf.

6. Houd u niet bezig met het 
shortverkopen van de effecten van 
het Bedrijf
Shortverkopen van effecten van het 
Bedrijf (d.w.z. de verkoop van een effect 
dat de verkoper niet bezit) kan wijzen 
op de verwachting van de verkoper 
dat de effecten in waarde zullen dalen, 
en kan dus een signaal aan de markt 
zijn dat de verkoper geen vertrouwen 
heeft in de vooruitzichten van het 
Bedrijf. Shortverkopen kan ook de 
prikkel verminderen van de verkoper 
om de prestaties van het Bedrijf te 
verbeteren. Paragraaf 16(c) van de 
Exchange Act verbiedt functionarissen 
en directeuren shortverkopen te doen. 
Om deze redenen zijn shortverkopen 
van aandelen van het Bedrijf verboden 
voor Betrokken Individuen.

7. Maak geen belangrijke, niet-
openbare informatie bekend aan 
personen buiten het Bedrijf met 
handel als doel
Naast de hierboven uiteengezette 
handelsbeperkingen mogen Betrokken 
Individuen geen belangrijke informatie 
betreffende het Bedrijf bekendmaken 
of "tippen" aan een buitenstaander. 
Een buitenstaander kan een vriend, 

zakenrelatie, echtgenoot of ander 
familielid zijn. Zowel de tipper als de 
getipte kunnen onder de federale 
effectenwetgeving aansprakelijk worden 
gesteld voor overtredingen van deze aard.

8. Straffen voor overtreding van 
effectenwetgeving of dit Beleid
De SEC en het Ministerie van Justitie zien 
actief toe op de naleving van de wetten 
inzake handel met voorkennis, onder 
meer door actief toezicht te houden op de 
handelsactiviteit. De federale wetgeving 
legt zware straffen op aan individuen die 
effecten verkopen of verkopen terwijl 
zij in het bezit zijn van belangrijke, niet-
openbare informatie of de belangrijke, 
niet-openbare informatie doorgeven aan 
anderen die deze gebruiken om effecten 
te kopen of verkopen. De straffen voor 
handel met voorkennis zijn in gelijke mate 
van toepassing, ongeacht of de handel 
of het doorgeven van informatie wordt 
gedaan om winst te behalen of verlies  
te voorkomen. Mogelijke straffen zijn 
onder andere:

•  burgerrechtelijke boetes tot 
driemaal de behaalde winst of het 
vermeden verlies als gevolg van de 
onwettige handeling;

Bedrijfsethiekbeleid
Handel met voorkennis



©2021 GXO. Alle rechten voorbehouden

•   een strafrechtelijke boete tot 5 miljoen 
dollar (ongeacht hoe klein de winst);

•   een gevangenisstraf tot 20 jaar en 
in sommige gevallen 25 jaar;

•   privaatrechtelijke procedures voor 
schadevergoeding gelijk aan de 
behaalde winst of het vermeden 
verlies; en

•  ontneming van wederrechtelijk 
verkregen winsten.

Daarnaast kan het Bedrijf en 
leidinggevenden van een gelieerde 
onderneming die handelen terwijl zij in het 
bezit zijn van belangrijke, niet-openbare 
informatie of deze tippen blootgesteld 
worden aan aansprakelijkheid van 

"zeggenschap hebbenden" in de vorm 
van burgerrechtelijke straffen tot het 
meerdere van 1 miljoen dollar of driemaal 
de behaalde winst of het vermeden 
verlies als gevolg van de onwettige 
handeling en strafrechtelijke straffen 
tot 25 miljoen dollar voor het Bedrijf en 

tot 5 miljoen dollar voor de individuele 
leidinggevende(n). 

Overtredingen van dit Beleid door een 
Betrokken Individu kunnen leiden tot 
disciplinaire maatregelen van het Bedrijf, 
tot en met ontslag om dringende reden.

9. Beantwoord geen vragen van 
buitenstaanders betreffende de 
zaken van het Bedrijf
Van tijd tot tijd kunnen vragen worden 
gesteld aan Betrokken Individuen 
betreffende verschillende activiteiten 
van het Bedrijf die niet tot de normale 
taken van de medewerker behoren. 
Dergelijke vragen kunnen afkomstig 
zijn van de media, beurzen, analytici 
en anderen en betreffen mogelijk 
de zaken van het Bedrijf, geruchten, 
handelsactiviteiten, huidige en 
toekomstige verwachtingen en plannen, 
overnames of afstotingen en andere 
vergelijkbare, belangrijke informatie.

Het is zeer belangrijk dat alle dergelijke 
communicatie namens het Bedrijf wordt 

gedaan via een daarvoor aangewezen 
functionaris. Het niet opvolgen hiervan 
kan leiden tot overtredingen van federale 
effectenwetgeving, waaronder Regulation 
FD, welke is ingesteld door de SEC 
om bedrijven te verbieden belangrijke 
informatie bekend te maken aan analytici 
en aandeelhouders voorafgaande aan 
de openbare bekendmaking van de 
informatie. Neem contact op met het 
team GXO Corporate Communications 
op press@gxo.com en het team zal alle 
binnenkomende verzoeken doorsturen 
naar het juiste teamlid.

Federale en staatswetgeving betreffende 
effecten zijn technisch van aard en kunnen 
moeilijk te doorgronden zijn. Daarom 
wordt een Betrokken Individu geadviseerd 
om zijn of haar juridisch adviseur te 
raadplegen of contact op te nemen met 
het Trading Compliance Team per e-mail 
via tradingrequest@gxo.com voor vragen 
over de wet of dit Beleid of de toepassing 
daarvan op een bepaalde situatie.
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