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POSTPONEMENT REMOVAL PREFERENTIAL CLASSES 
DAILY OPTIONS FEE WITH MONTHLY OPTION
 
Executive Summary 
This notice provides information regarding the 
fee scheme and information about linking the 
monthly option fee.  
 

1. Amsterdam Notice 11-023 announced the 
31 December 2011. NYSE Liffe 
30 June 2012. On 1 July 2012 
and transactions that previously fell under this scheme will be charged at the same rate as 
transactions for “own account”. 

 
2. The current preferential class settings will be frozen

it will be no longer possible
 

3. From 1 January 2012 the preferential class fee 
€ 0.07 per option contract and the 
account maximum fee (€ 200 for Individual Equity Options and no maximum fee for Index 
Options). The preferential class fee 
account fee (the fee per contract 
Individual Equity Options and 

 
4. Liquidity Providers are charged a 

From 1 July 2012 Liquidity Provider
Liquidity Provider exchange 
underlying value, even if the member 
option classes.  

 
 

For further information in relation to this Notice
 
Sales & Account Management 
Amsterdam, NYSE Liffe  
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AMSTERDAM NOTICE No. 11/028 

19 December 2011 
19 December 2011 
 

PREFERENTIAL CLASSES AND LINKING WEEKLY AND 
WITH MONTHLY OPTION FEE 

provides information regarding the postponement of the removal of the preferential class 
linking the weekly and daily option Liquidity Provider 

023 announced the removal of the preferential class fee scheme from 
31 December 2011. NYSE Liffe announces a postponement of the removal by six months to 

2012 the preferential class fee will be removed from the fee schedule 
and transactions that previously fell under this scheme will be charged at the same rate as 
transactions for “own account”.  

preferential class settings will be frozen with immediate effect, which means that 
possible to request or change preferential classes. 

the preferential class fee for Central Order Book trades will
and the maximum fee per order will be equal to the M

200 for Individual Equity Options and no maximum fee for Index 
preferential class fee for Prof Transactions will be equal to the M

fee per contract is € 0.15 and the maximum fee per order is € 200 for 
Individual Equity Options and € 500 for Index Options). 

s are charged a Liquidity Provider fee for the classes they are assigned to. 
Liquidity Providers with a role in a certain class will also be charged the 
exchange trading fee for weekly and daily option classes with the same 

underlying value, even if the member has no Liquidity Provider role in those weekly and daily 

in relation to this Notice, Members should contact: 

Sales & Account Management 
 
+31 (0)20 550 5315 

 
beneluxsales@nyx.com

comprise the markets for derivatives operated by Euronext Amsterdam, Euronext 
Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris and LIFFE Administration and Management, referred to respectively as the 
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WEEKLY AND 

of the preferential class 
rovider fee with the 

of the preferential class fee scheme from 
by six months to 

the preferential class fee will be removed from the fee schedule 
and transactions that previously fell under this scheme will be charged at the same rate as 

which means that 

for Central Order Book trades will be equal to 
ill be equal to the Member own 

200 for Individual Equity Options and no maximum fee for Index 
the Member own 

200 for 

fee for the classes they are assigned to. 
will also be charged the 

option classes with the same 
weekly and daily 

beneluxsales@nyx.com 



 

AMSTERDAM 
 
 
DATUM VAN UITGIFTE: 
DATUM VAN INWERKINGTREDING:
 
VERSCHUIVING EINDDATUM 
KOPPELING TARIEF WEEK- EN DAGOPTIES
 
Samenvatting 
Deze notice bevat informatie over het verschuiven van de einddatum van het preferential class tarief 
en bevat informatie over de koppeling van
maandoptie. 
 
1. Amsterdam Notice 11-023 heeft aangekondigd dat het preferential class tarief wordt 

afgeschaft per 31 december 2011. NYSE Liffe 
maanden wordt verschoven 
preferential class tarief afgescha
wordt hetzelfde tarief in rekening gebracht als transacties op het “own account”. 

 
2. Met onmiddellijke ingang worden de 

betekent dat het niet meer mogelijk is om preferential classes aan te vragen of 
 
3. Met ingang van 1 januari 2012 zal het preferential class tarief voor handel dat via het Centrale 

Orderboek gaat gelijk zijn aan 
gelijk zijn aan het Member own account maximum tarief (
maximum tarief voor indexopties). Het preferential class tarief voor Prof Transacties za
gelijk zijn aan het Member own account tarief (het tarief per contract is 
maximum tarief per order is 

 
4. Liquidity Providers wordt een 

optieklassen waarin zij een 
met een rol in een bepaalde optieklasse ook het 
rekening gebracht voor de week
indien de member geen Liquidity 

 
 
Voor meer informatie over deze Amsterdam 
 
Sales & Account Management 
Amsterdam, NYSE Liffe  

 
+31 (0)20 550 5315
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AMSTERDAM MEDEDELING No. 11/028 

19 december 2011 
DATUM VAN INWERKINGTREDING: 19 december 2011 

 
VERSCHUIVING EINDDATUM AFSCHAFFING PREFERENTIAL CLASSES EN 

EN DAGOPTIES MET MAANDOPTIE 

Deze notice bevat informatie over het verschuiven van de einddatum van het preferential class tarief 
de koppeling van het Liquidity Providertarief van week- en dagopties

heeft aangekondigd dat het preferential class tarief wordt 
ecember 2011. NYSE Liffe maakt bekend dat de einddatum met zes 

wordt verschoven naar 30 juni 2012. Met ingang van 1 juli 2012 wordt het 
preferential class tarief afgeschaft en voor de transacties die voorheen onder dit tarief vielen 

zelfde tarief in rekening gebracht als transacties op het “own account”. 

ingang worden de huidige preferential class instellingen bevroren. Dit 
betekent dat het niet meer mogelijk is om preferential classes aan te vragen of te veranderen

Met ingang van 1 januari 2012 zal het preferential class tarief voor handel dat via het Centrale 
t gelijk zijn aan € 0,07 per optiecontract en het maximum tarief per order zal 

gelijk zijn aan het Member own account maximum tarief (€ 200 voor aandelenopties en geen 
maximum tarief voor indexopties). Het preferential class tarief voor Prof Transacties za
gelijk zijn aan het Member own account tarief (het tarief per contract is € 0,15 en het 
maximum tarief per order is € 200 voor aandelenopties en € 500 voor indexopties).

een Liquidity Providertarief in rekening gebracht voor
optieklassen waarin zij een rol hebben. Met ingang van 1 juli 2012 wordt Liquidity 

in een bepaalde optieklasse ook het Liquidity Provider exchangetrading
week- en dagoptieklassen met dezelfde onderliggende waarde; ook 

iquidity Providerrol heeft in die week- en dagoptieklassen

Voor meer informatie over deze Amsterdam Mededeling kunt u contact opnemen met:  
 
+31 (0)20 550 5315 

 
beneluxsales@nyx.com 
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EN 

Deze notice bevat informatie over het verschuiven van de einddatum van het preferential class tarief 
en dagopties met de 

heeft aangekondigd dat het preferential class tarief wordt 
de einddatum met zes 

2012 wordt het 
ft en voor de transacties die voorheen onder dit tarief vielen 

zelfde tarief in rekening gebracht als transacties op het “own account”.  

preferential class instellingen bevroren. Dit 
te veranderen.  

Met ingang van 1 januari 2012 zal het preferential class tarief voor handel dat via het Centrale 
€ 0,07 per optiecontract en het maximum tarief per order zal 

200 voor aandelenopties en geen 
maximum tarief voor indexopties). Het preferential class tarief voor Prof Transacties zal 

0,15 en het 
500 voor indexopties). 

tarief in rekening gebracht voor de 
iquidity Providers 
tradingtarief in 

en dagoptieklassen met dezelfde onderliggende waarde; ook 
en dagoptieklassen.  

 

 


