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Adjustment AEX-index® series introduction policy 
 
Executive summary 
Liffe hereby announces that the series introduction policy for AEX-index options classes will be 
adjusted as from Monday 12 January 2009.  

 
1. Liffe herewith informs that the series introduction policy for the AEX-index 

options classes will be adjusted as from Monday 12 January 2009. This 
adjustment is applicable to AEX Daily options, AEX Weekly options and the 
standard AEX Monthly options with lifetimes up until two months.  

 
2. In response of market feedback and a recent decline of volatility the series policy 

for AEX Daily options, AEX Weekly options and standard AEX Monthly 
options with lifetimes up until two months will be adjusted to facilitate the 
market with smaller intervals. The series policy for standard AEX Monthly 
options with remaining lifetimes exceeding two months will not be adjusted. 

 
3. The series intervals for AEX Daily options, AEX Weekly options and standard 

AEX Monthly options will be as follows:   
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Scale H

AEX-index interval scheme
Exercise Prices Interval Scales in EUR

Scale A Scale B Scale C Scale D Scale E Scale F Scale G

 
 

4. Depending on the remaining lifetime the series policy will introduce a 
minimum number of series. The minimum number of In-The-Money (ITM), 
At-The-Money (ATM1) and Out-of-The-Money (OTM) series to be introduced 
initially will be as follows: 

                                                 
1 The option series whose price differs the least from the price of the underlying is considered to be 
the at-the-money series. There will be no at-the-money series in a situation where the market price 
of the underlying security is exactly halfway between two series. 
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5. Series are introduced for the following business day based on the level of the 

AEX-index at the end of the trading day. 
 
6. During the trading day the actual level of the AEX-index will be the reference 

for the introduction of additional series based on the minimum number of 
series to be introduced as described under item 4. In the situation that a gap 
would arise between the newly introduced series and the existing series, the 
gap will not be filled with series in-between. 

 
7. The AEX Daily options series policy will also be applicable to AEX Weekly 

options and standard AEX Monthly options as soon as the lifetime is equal to 
the lifetime of the AEX Daily options. In other words, two business days 
before expiry of the AEX Weekly options and standard AEX Monthly options 
the series policies will be equal to the series policy for AEX Daily options. 

 
8. The AEX Weekly options series policy will also be applicable to standard 

AEX Monthly options as soon as the lifetime is equal to the lifetime of the 
AEX Weekly options. In other words, as from the second Friday of the month 
the standard AEX Monthly options series policy will be equal to the series 
policy for AEX Weekly options. 

 
9. In order to ensure the most appropriate series are introduced for all AEX-index 

options Liffe will continue to monitor the policy and reserves the right to 
deviate from and amend the series introduction policy if market conditions 
require to do so. 

 
  

For further information regarding this notice, please contact our sales and account 
management department on +31 (0)20 550 5315, or send an email to 
derivativesamsterdam@euronext.com. 
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DATUM VAN UITGIFTE: 9 januari 2009 
DATUM VAN INWERKINGTREDING: 12 januari 2009 
  
Aanpassing AEX-index® serie introductiebeleid 
 
Samenvatting 
Liffe deelt hierbij mede dat het serie introductiebeleid voor de AEX-index optieklassen 
wordt aangepast met ingang van maandag 12 januari 2009.  
 
 

1. Liffe deelt mede dat het serie introductiebeleid voor de AEX-index 
optieklassen wordt aangepast met ingang van maandag 12 januari 2009. Dit 
aangepaste beleid is van toepassing op de AEX Dagopties, AEX Weekopties 
en de standaard AEX Maandopties met looptijden tot en met twee maanden. 

 
2. In reactie op feedback van de markt en een recente daling van de volatiliteit 

zal het seriebeleid voor AEX Dagopties, AEX Weekopties en de standaard 
AEX Maandopties met looptijden tot en met twee maanden worden aangepast, 
zodat kleinere intervallen beschikbaar zullen zijn. Het seriebeleid voor 
standaard AEX Maandopties met looptijden langer dan twee maanden wordt 
niet aangepast. 

 
3. De series intervallen voor AEX Dagopties, AEX Weekopties en de standaard 

AEX Maandopties zijn als volgt: 
 

1 2 5 10 20 40 80 200

Schaal H

AEX-index interval schema
Uitoefenprijzen Interval Schalen in EUR

Schaal A Schaal B Schaal C Schaal D Schaal E Schaal F Schaal G

 
 

4. Afhankelijk van de resterende looptijd zal een minimum aantal series worden 
geïntroduceerd. Het minimum aantal In-The-Money (ITM), At-The-Money 



 
   
 
 

(ATM1) en Out-of-The-Money (OTM) series die initieel worden 
geïntroduceerd is als volgt: 
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5. Op basis van de stand van de AEX-index op het einde van de handelsdag 
worden series geïntroduceerd voor de volgende handelsdag.  

 
6. Gedurende de handelsdag zal het actuele niveau van de AEX-index de 

referentie zijn voor de introductie van additionele series op basis van het 
minimum aantal te introduceren series zoals beschreven onder punt 4. In het 
geval er een ruimte ontstaat tussen nieuw geïntroduceerde series en de 
bestaande series, dan zal deze ruimte niet worden opgevuld met 
tussenliggende series. 

 
7. Het seriebeleid van de AEX Dagopties zal ook van toepassing zijn op de AEX 

Weekopties en de standaard AEX Maandopties zodra de looptijd gelijk is aan 
de looptijd van de AEX Dagopties. Met andere woorden, twee handelsdagen 
voor de expiratie van de AEX Weekopties en de standaard AEX Maandopties 
zal het seriebeleid gelijk zijn aan het seriebeleid van de AEX Dagopties. 

 
8. Het seriebeleid van de AEX Weekopties zal ook van toepassing zijn op de 

standaard AEX Maandopties zodra de looptijd van de standaard AEX 
Maandopties gelijk is aan de looptijd van de AEX Weekopties. Met andere 
woorden, vanaf de tweede vrijdag van de maand zal het seriebeleid van de 
standaard AEX Maandopties gelijk zijn aan het seriebeleid van de AEX 
Weekopties. 

 
9. Om zorg te dragen voor de introductie van de juiste series voor de AEX-

indexopties zal het beleid continu geëvalueerd worden en behoudt Liffe het 
recht voor om af te wijken en aanpassingen van het serie-introductiebeleid 
door te voeren indien marktomstandigheden hierom vragen. 

 
 

                                                 
1 De optieserie met de kleinste afwijking ten opzichte van de onderliggende waarde wordt at-the-
money verondersteld. In het geval dat de onderliggende waarde precies tussen twee series ligt zal er 
geen at-the-money serie zijn. 



 
   
 
 

Voor meer informatie over deze notice kunt u contact opnemen met de afdeling 
Sales & Account Management (+31(0)20 550 5315 of via e-mail 
derivativesamsterdam@euronext.com.  
 

 


