
Mistrade-regeling tussen flatexDEGIRO Bank AG en Société Générale 

Voor het merk: DEGIRO 

 

(1) De partijen komen een contractueel recht op annulering overeen in geval van de vorming van 

niet-marktconforme prijzen in buiten de beurs om uitgevoerde transacties (Mistrade) in het 

effectenhandelssysteem. Dienovereenkomstig kunnen de partijen een transactie annuleren indien er 

sprake is van een Mistrade en één van de partijen de annulering tijdig bij de andere partij heeft 

aangevraagd.  

 

(2) Er is sprake van een Mistrade indien de prijs van de transactie wordt beïnvloed als gevolg van: 

i. een fout in het technische systeem van de wederpartij, respectievelijk de wederpartij of een 

derde netwerkexploitant of 

ii. een fout bij de invoering van een prijsaanbieding of prijsindicatie in het handelssysteem of 

bij de vaststelling van een afwijking tussen de onderliggende prijs en de reële marktprijs 

(referentieprijs) op het tijdstip van de sluiting van de transactie. De onjuiste vermelding van 

het volume geeft geen recht op annulering van de transactie. 

 

(3) Een afwijking van de reële marktprijs wordt voor aandelen, ETFs en beleggingsfondsen als volgt 

vastgesteld: 

− in geval van een referentieprijs >= EUR 10 moet de afwijking ten minste 3% bedragen, 

− in geval van een referentieprijs < EUR 10 moet de afwijking ten minste 5% bedragen. 

 

(4) Een afwijking van de reële marktprijs wordt voor warrants, certificaten en reverse convertible 

bonds als volgt bepaald: 

a) in geval van transacties in effecten die per stuk zijn genoteerd:  

− in geval van een referentieprijs > EUR 0,40 moet de afwijking ten minste 10% of meer 

dan EUR 2,50 bedragen,  

− in geval van een referentieprijs <= EUR 0,40 moet de afwijking ten minste 25% of meer 

dan EUR 0,10 bedragen, 

b) in geval van transacties in effecten die in procenten zijn genoteerd, met name reverse 

convertible bonds: 

− in geval van een referentieprijs >= 101,50% moet de afwijking ten minste 2,5 

procentpunten bedragen, 

− in geval van een referentieprijs < 101,50% en >= 60% moet de afwijking ten minste 2,5% 

van de marktwaarde en ten minste 2 procentpunten bedragen, 

− in geval van een referentieprijs < 60% en >= 30% moet de afwijking ten minste 2,5% van 

de marktwaarde en ten minste 1,25 procentpunten bedragen, 



− in geval van een referentieprijs < 30% moet de afwijking ten minste 1 procentpunt 

bedragen.  

 

(5) De referentieprijs is de gemiddelde prijs van de laatste drie transacties in het betrokken effect 

van dezelfde handelsdag die, voorafgaand aan de transactie in kwestie, op geldige wijze zijn verricht bij 

een referentiebeurs. De referentiebeurs is elke beurs of elk OTC-handelssysteem dat voor het betrokken 

effect koersen bekendmaakt in een op de markt gebruikelijk systeem voor informatieverspreiding.  

Indien geen gemiddelde prijs kan worden vastgesteld overeenkomstig met de bovenstaande bepaling of 

indien er twijfel bestaat over de vraag of de aldus vastgestelde gemiddelde prijs overeenstemt met 

billijke marktomstandigheden, zal de partij die gerechtigd is tot opzegging de referentieprijs naar eigen 

redelijkheid vaststellen op basis van de respectievelijke marktomstandigheden. In het geval van warrants 

en andere gesecuritiseerde termijntransacties, indexcertificaten en gestructureerde effecten wordt de 

referentieprijs bepaald aan de hand van algemeen erkende berekeningsmethoden die op de markt 

gebruikelijk zijn. 

 

(6) Het verzoek tot annulering kan alleen door de partijen zelf worden gedaan. Het 

annuleringsverzoek, rekening houdend met artikel 6 zin 4, wordt in het geval van warrants, certificaten, 

reverse convertibles en andere effecten ingediend tot 15 minuten na de laatst mogelijke handelstijd van 

het desbetreffende effect op de desbetreffende handelsdag, tenzij de annuleringsprocedure niet 

onmiddellijk kon worden ingediend als gevolg van een verifieerbare storing in de technische systemen 

van de informerende partij of als gevolg van overmacht. Het annuleringsverzoek moet worden gericht 

aan de contactpersoon van de bank of voor handel verantwoordelijke tegenpartij. In het geval de 

Mistrade resulteert in een bedrag van ten minste EUR 25.000 ten laste van de meldende partij (aantal 

verhandelde effecten van de te annuleren transactie vermenigvuldigd met het verschil tussen de koers 

van de Mistrade en de reële marktprijs) of een tijdige melding overeenkomstig tot artikel 2 niet mogelijk 

is, kan het annuleringsverzoek tot 11.00 uur van de volgende bankwerkdag worden ingediend. 

Het geldig verklaarde verzoek tot annulering moet binnen een redelijk termijn, die in de regel niet langer 

mag zijn dan 60 minuten sinds de verklaring, schriftelijk worden gemotiveerd op verzoek van de partij die 

geen recht heeft op beëindiging. De schriftelijke motivering moet ten minste bevatten: het effect, aantal 

en tijd van sluiting van de betrokken transacties met vermelding van het volume en de prijzen van elke 

transactie, informatie over de vaststelling van de marktprijs (berekeningsmethoden en daarmee verband 

houdende factoren) en de omstandigheden die volgens de partij die het recht heeft op te zeggen, het 

verzoek tot opzegging rechtvaardigen. 

 

(7) Een recht op annulering overeenkomstig met artikel 1 bestaat niet voor transacties waarbij het 

product van het aantal verhandelde effecten en het verschil tussen de verhandelde prijs en de 

referentieprijs minder dan 500 euro bedraagt (minimumbedrag van het verlies). Het bereiken van het 

minimumverliesbedrag is geen voorwaarde voor een Mistrade vordering, indien er aanwijzingen zijn dat 

een partij of één van haar klanten profiteert van het aanwezige minimumverliesbedrag door één of meer 

overeenkomstige orders te plaatsen. Met name met het aantal door de bank geplaatste orders die terug 



te leiden zijn naar een klant en het volume van de desbetreffende transactie zal rekening worden 

gehouden. De wederpartij en de bank komen het bestaan van de voorgenoemde indicaties overeen. 

 

(8) De annulering van de transactie geschiedt door middel van een annulering van de transactie 

door beide overeenkomst sluitende partijen of, indien een annulering niet meer mogelijk is, door middel 

van de boeking van een overeenkomstige tegen-transactie. 

 

(9) De toekenning van dit contractuele annuleringsrecht laat andere rechten op grond van algemene 

civielrechtelijke en handelsrechtelijke bepalingen, in het bijzonder het recht op ontbinding, onverlet. 

 

(10) §122 Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) 

 

 


