NSI-beleid met betrekking tot gesprekken met beleggers,
analisten en pers

NSI is van mening dat een uitwisseling van standpunten tussen NSI enerzijds en
aandeelhouders, beleggers en anderen die belang stellen in de vennootschap (analisten,
pers) anderzijds van voordeel kunnen zijn voor NSI. Dergelijke contacten vinden met enige
regelmaat plaats, bijvoorbeeld door middel van analistenbijeenkomsten en road shows.
Om te vermijden dat door deze contacten informatie over NSI niet gelijkelijk en gelijktijdig ter
beschikking wordt gesteld en als gevolg daarvan aandeelhouders en publiek een
informatieachterstand oplopen ten opzichte van die partijen waarmee NSI een gesprek is
aangegaan, neemt NSI de volgende regels in acht:
1.
Voor zover praktisch mogelijk zal NSI het tijdstip van bijeenkomsten met analisten, beleggers
en aandeelhouders van tevoren op de website van de onderneming aankondigen.
2.
Presentaties die worden gebruikt op road shows, in analistenbijeenkomsten, andere
voorlichtingsbijeenkomsten en conferenties worden op het moment dat het desbetreffende
evenement begint op de website van de onderneming geplaatst.

Degene die namens NSI aan een dergelijk evenement deelneemt zal zeker stellen dat geen
niet-openbare koersgevoelige informatie wordt verstrekt, tenzij maatregelen zijn getroffen
met het oog op een verantwoorde omgang met voorwetenschap.
3.
Analistenbijeenkomsten, presentaties aan beleggers en directe besprekingen met deze
beleggers vinden niet plaats kort voor de publicatie van de reguliere financiële informatie.
4.
Analistenrapporten, analistentaxaties en door de pers te publiceren artikelen worden niet
vooraf door de vennootschap beoordeeld, van commentaar voorzien of gecorrigeerd anders
dan op feitelijkheden.
5.
NSI verstrekt geen vergoeding(en) aan partijen voor het verrichten van onderzoek ten
behoeve van analistenrapporten, noch voor de vervaardiging of publicatie van
analistenrapporten.
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NSI’s policy regarding discussions and presentations with
investors, shareholders, analysts and press

It is NSI’s opinion that discussions between NSI and shareholders, investors and others that
take an interest in the company (analysts, press) can be beneficial to the company. These
kind of contacts take place on a regular basis, e.g. analyst meetings and road shows.
To avoid that through these contacts information about NSI is not evenly distributed or at the
same time available to everybody which could lead to an arrear of information of a delay of
information towards those not involved in these contacts, NSI will apply the following rules:
1.
As far as practically possible, NSI will publish the dates of analyst meetings and road shows
on the company’s website in advance.
2.
Presentations used in road shows, analyst meetings, conferences and the like will be
published on the company’s website as soon as such an event starts.
NSI’s participants in such an event will ensure that no non-public sensitive information that
could have an effect on the share price is disclosed, except when measures have been taken
for a responsible handling of inside information.
3.
Analyst meetings, presentations to investors and direct discussions with investors will not
take place shortly before the publication of the regular financial information.
4.
Analysts’ reports and valuations and articles to be published by the press are not assessed,
commented upon or corrected, other than factually.
5.
NSI does not pay fees to parties for carrying out research for analysts’ reports or for the
production or publication of analysts’ reports.
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