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SOCIAL MEDIA-BELEID 

Dit beleid inzake sociale media (Beleid) zet de principes uiteen die een acceptabel gebruik en 
etiquette van sociale media bepalen voor de directeuren, functionarissen, werknemers, 
consultants en andere vertegenwoordigers (Vertegenwoordigers) van Northland Power Inc. en 
zijn gelieerde ondernemingen (Northland). Northland is een beursgenoteerd bedrijf met 
wettelijk verplichtingen voor het volgen van strikte openbaarmakingsrichtlijnen om te voldoen 
aan de regels en voorschriften van de effectenindustrie, en om te voldoen aan de Northland-eis 
om onze sterke reputatie bij aandeelhouders, regelgevers en de investeringsgemeenschap hoog 
te houden. 

Voor de doeleinden van dit beleid wordt de term ‘sociale media’ gedefinieerd als elk hulpmiddel 
of elke service die gesprekken via internet mogelijk maakt. Sociale media omvatten, maar zijn 
niet beperkt tot: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, blogs, stock-prikborden, enz. 

A.  Communicatie via socialmedia-accounts die eigendom zijn van Northland 

De communicatieafdeling van Northland is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor het 
beheren, controleren, goedkeuren en plaatsen van alle, aan Northland gekoppelde socialmedia-
inhoud en -accounts. Elk profiel of account op sociale media waarvoor het merk van Northland, 
zijn projecten of gelieerde bedrijven (inclusief bedrijfsactiviteiten, projectontwikkelingen of 
financiële resultaten) nodig is, heeft vooraf goedkeuring nodig van het hoofd van de afdeling 
Communicatie of een door hem aangewezen persoon. 

Het eigendom van socialmedia-accounts (toepasselijk op iedereen die in het kader hun functie 
bij Northland, deelneemt aan socialmedia-activiteiten) Alle socialmedia-accounts die eigendom 
zijn van Northland worden beschouwd als bezit van Northland. Werknemers die Northland 
verlaten, mogen het wachtwoord of de accountnaam niet wijzigen of een soortgelijk account 
aanmaken of bezit nemen van de contacten en verbindingen die via het account zijn verkregen. 

B.  Verwijzing naar Northland op persoonlijke socialmedia-accounts 

De Vertegenwoordigers van Northland mogen officieel, openbaar nieuws over Northland 
kopiëren op hun persoonlijke socialmedia-accounts, op voorwaarde dat ze te allen tijde met 
redelijk inzicht doen. De Vertegenwoordigers van Northland dienen zich aan het volgende te 
houden: 



 NPI_M_CM_001_ Social media-beleid 

3 

• Plaats geen vertrouwelijke, niet-openbare informatie over Northland. 

• Alle informatie op de sociale media dienen te voldoen aan de principes die zijn 
uiteengezet in het beleid voor Openbaarmaking en handel en de Zakelijke 
gedragscode en ethiek van Northland alsook aan de toepasselijke wetgeving. 
Vertegenwoordigers moeten alle informatie die op sociale media wordt gevonden 
en die onjuist, misleidend of schadelijk is voor de reputatie van Northland, 
onmiddellijk melden aan de afdeling Communicatie. Reageer of antwoord geen post 
via sociale media. 

• Vraag toestemming aan de afdeling Communicatie van Northland voor het gebruik 
op de sociale media van het logo of de handelsmerken van het Bedrijf. Dit heeft 
geen betrekking op het delen van de reeds door Northland ontwikkelde en 
gepubliceerde inhoud met dergelijke logo's of handelsmerken, waaronder posts op 
sociale media, video's, advertenties, enz. 

• Vraag toestemming aan de partners of leveranciers van Northland voordat u ze op 
sociale media citeert of naar ze verwijst. 

• Geef altijd aan dat u voor Northland (of zijn dochterondernemingen) werkt wanneer 
u op sociale media naar het Bedrijf verwijst. Geef aan dat de getoonde meningen 
persoonlijk zijn. 

• Northland tolereert geen enkele vorm van discriminatie, ook niet op basis van 
leeftijd, geslacht, ras, huidskleur, geloof, religie, etniciteit, seksuele geaardheid, 
geslachtsidentiteit, nationale afkomst, burgerschap, handicap, burgerlijke staat of 
enige andere wettelijk erkende beschermde basis op grond van federale, 
provinciale of lokale wetten, voorschriften of verordeningen. 

Vragen over of het gebruik van sociale media of over de juistheid van het delen van Northland-
informatie met betrekking tot dit beleid, het openbaarmakings- en handelsbeleid of de Zakelijk 
gedragscode en ethiek, dienen te worden gericht aan de afdeling Communicatie van Northland. 

Bevestigd door de Raad van Bestuur op 9 december 2020. 
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