Interim herziening AEX-, AMX en AScX-index
In maart 2008 werd de introductie van de interim herziening van de AEX-index, de AMX-index en
AScX-index aangekondigd. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om nieuwe bedrijven sneller toe te
voegen wanneer de indices tijdelijk uit minder dan 25 ondernemingen bestaan. Tevens kan een
aandelenfonds zich tijdens de interim herziening voor opname in de AEX-index kwalificeren
wanneer de index uit 25 fondsen bestaat, maar de handelsomzet van betreffend fonds dusdanig is
dat deze tot de 15 meest verhandelde fondsen behoort.
De interim herziening vindt jaarlijks plaats op basis van de handelsomzet van de maand juli van het
voorgaande kalenderjaar tot en met juni van het lopende kalenderjaar. Deze herziening wordt
effectief na het slot van de handel op de eerste handelsdag van september.
De eerste interim herziening wordt effectief na het slot van de handel op maandag 1 september.
Op grond van de reglementen van de AEX-index, de AMX-index en AScX-index heeft NYSE
Euronext hiervoor de volgende fondsen geselecteerd:
Voor de AEX-index:
De volgende fondsen zullen worden opgenomen:
Fugro
met 6,50 aandelen;
Koninklijke BAM Groep
met 12,00 aandelen;
USG People
met 8,00 aandelen;
Wereldhave
met 2,50 aandelen;
Er zal geen fonds uit de AEX worden verwijderd.
Voor de AMX-index:
De volgende fondsen zullen worden opgenomen:
Koninklijke Ten Cate
met 50,00 aandelen;
OPG Groep
met 120,00 aandelen;
Pharming Groep
met 252,00 aandelen;
Smit Internationale
met 24,00 aandelen;
Fugro, Koninklijke BAM Groep, USG People en Wereldhave worden opgenomen in de AEX-index
en verdwijnen dus uit de AMX-index.
Voor de AScX-index:
De volgende fondsen zullen worden opgenomen:
Accel Group
met 45,00 aandelen (Free Float 50%)*;
Fornix Bioscienes
met 54,00 aandelen (Free Float 75%)*;
Gamma Holding
met 36,00 aandelen (Free Float 50%)*;

Kas Bank
met 75,00 aandelen (Free Float 50%)*;
Spyker Cars
met 51,00 aandelen (Free Float 75%)*;
Koninklijke Ten Cate, OPG Groep, Pharming Groep en Smit Internationale worden opgenomen in
de AMX-index en verdwijnen dus uit de AScX-index.
* Aangezien er bij de jaarlijkse herweging voor deze fondsen nog geen Free Float percentage
bekend gemaakt is, staan tussen haakjes de Free Float percentages vermeld die zijn gebruikt voor de
bepaling van het aantal aandelen.
Voor de hierboven genoemde fondsen die als resultaat van de interim herweging worden
opgenomen in een nieuwe index of een andere index dan waartoe ze op dit moment behoren,
worden hierboven het aantal aandelen vermeld waarmee het desbetreffende fonds zal worden
opgenomen.
Voor de fondsen die als gevolg van de interim herweging deel uit blijven maken van de index
waarin ze op dit moment zijn opgenomen, zal het aantal aandelen worden bepaald na het slot van de
handel op maandag 1 september. Na het sluiten van de handel op deze dag zal NYSE Euronext via
een aanvullende mededeling de gewichten van deze fondsen bekend maken.
De index-compiler behoudt zich het recht voor de selectie van de drie indices te wijzigen indien er
in de periode tot de periodieke herweging fusies, overnames, stopzetting of hervatting van de
officiële notering e.d. zullen plaatsvinden. De Index reglementen van de desbetreffende indices zijn
altijd leidend.
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Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements
This press release may contain forward-looking statements, including forward-looking statements within the meaning of
the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Such forward-looking statements include, but are not limited to,
statements concerning NYSE Euronext’s plans, objectives, expectations and intentions and other statements that are not
historical or current facts. Forward-looking statements are based on NYSE Euronext’s current expectations and involve
risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those expressed or implied in such forwardlooking statements. Factors that could cause NYSE Euronext’s results to differ materially from current expectations
include, but are not limited to: NYSE Euronext’s ability to implement its strategic initiatives, economic, political and
market conditions and fluctuations, government and industry regulation, interest rate risk and U.S. and global competition,
and other factors detailed in NYSE Euronext’s reference document for 2007 (“document de référence”) filed with the
French Autorité des Marchés Financiers (Registered on May 15, 2008 under No. R. 08-054), 2007 Annual Report on
Form 10-K and other periodic reports filed with the U.S. Securities and Exchange Commission or the French Autorité des
Marchés Financiers. In addition, these statements are based on a number of assumptions that are subject to change.
Accordingly, actual results may be materially higher or lower than those projected. The inclusion of such projections

herein should not be regarded as a representation by NYSE Euronext that the projections will prove to be correct. This
press release speaks only as of this date. NYSE Euronext disclaims any duty to update the information herein.

