BinckBank en Saxo Bank lanceren
beleggingsplatform voor Spaanse expatmarkt
Eerste grote gezamenlijke initiatief na de overname van BinckBank door Saxo Bank
Amsterdam, 12 september 2019 - BinckBank gaat zijn diensten in Spanje aanzienlijk uitbreiden met een
speciaal beleggingsplatform gericht op de meer dan 2,5 miljoen Europese expats die in het land wonen of
verblijven.
Het nieuwe platform is gebaseerd op de technologie van Saxo Bank en is het eerste grote gezamenlijke
commerciële project na de acquisitie van BinckBank door Saxo Bank.
Tot vandaag bediende BinckBank voornamelijk de meer dan 100.000 Nederlandstalige expats in Spanje.
Het nieuwe platform biedt beleggers niet alleen een state-of-the-art handelsomgeving ontwikkeld door
Saxo Bank, maar ondersteunt ook Engels, Nederlands en niet minder dan 26 andere talen. Onder het merk
BinckBank krijgen klanten toegang tot het multi-asset handelsplatform van Saxo Bank. Op deze manier
kunnen ze al toegang krijgen tot een bredere selectie van wereldwijde markten en kunnen ze verschillende
producten in verschillende activaklassen verhandelen.
Sterke positie in Spanje en Europa
Met een concurrerend aanbod van beleggingsdiensten en concurrerende tarieven kunnen expats en
andere internationale ingezetenen in Spanje dus investeren en handelen in alle belangrijke Europese
markten. U kunt meer informatie over het initiatief vinden op de website of het nieuwe platform:
binckbank.com
Kim Fournais, CEO en oprichter van Saxo Bank: “Ik ben trots dat we de klanten van BinckBank nu al
toegang kunnen geven tot het brede scala aan beleggingsmogelijkheden en de tools en service op het Saxo
Bank-platform. Het is belangrijk om klanten snel voordelen te bieden terwijl we werken aan de integratie
van BinckBank en Saxo Bank. Het partnerschap in Spanje is een belangrijke eerste stap in onze reis samen
en we zullen hard doorwerken om klanten een optimale klantervaring te bieden waarbij zij in de toekomst
bovendien kunnen rekenen nog betere producten, platforms, diensten en prijzen in de toekomst.
Alternatief platform voor Britse investeerders met oog op Brexit
“Met dit nieuwe meertalige platform kan onze vestiging in Spanje een veel bredere groep (potentiële)
beleggers bereiken, waaronder een groot aantal Engelstalige expats. En ook bij onze Nederlandse klanten
de toegang tot een bredere selectie van wereldwijde markten vergemakkelijken en een breed palet aan
producten verhandelen", aldus Vincent Germyns, CEO van BinckBank. "Bovendien heeft de nieuwe
gecombineerde entiteit een zeer solide en sterke Europese basis, die een extra pluspunt kan zijn voor
Britse expats met het oog op een mogelijke Brexit"

BinckBank en Saxo Bank
Saxo Bank heeft op 17 december 2018 aangekondigd BinckBank over te willen nemen en een grotere en
sterkere organisatie te vormen. Na de goedkeuring van toezichthouders en een sterke acceptatie van
aandeelhouders werd de acquisitie formeel voltooid op 7 augustus 2019. De acquisitie van BinckBank
betekent een belangrijke mijlpaal voor de Saxo Bank Group die nu ongeveer 860.000 klanten bedient en
ongeveer EUR 46 miljard aan activa van klanten aanhoudt. Door schaalvergroting kunnen kosten worden
verminderd en andere voordelen worden behaald. Ook kan de Groep daarmee zijn ambitieuze
investeringen in de digitale klantervaring voortzetten en het productaanbod uitbreiden door meer
relevante en slimme platformen en diensten te leveren. Klanten en partners zullen aanzienlijk profiteren
van het feit dat ze worden bediend door een veel grotere groep met verbeterde middelen en
mogelijkheden voor innovatie en ontwikkeling.
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Over BinckBank N.V.
BinckBank is een online bank voor beleggers en spaarders, gevestigd in Nederland en genoteerd aan de beurs van Euronext
Amsterdam. De diensten van BinckBank worden geïmplementeerd vanuit het hoofdkantoor in Nederland en de lokale vestigingen in
België, Frankrijk en Italië, en zijn vertegenwoordiging in Spanje. BinckBank biedt diensten op het gebied van beleggen en
vermogensbeheer en richt zijn diensten op particuliere klanten, bedrijven / rechtspersonen en onafhankelijke vermogensbeheerders.
Een belangrijk kenmerk van de online services van BinckBank is een stabiel platform dat gebruikers toegang geeft tot belangrijke
financiële markten, professionele handelsfaciliteiten en analysetools.
Over Saxo Bank
Saxo Bank is een toonaangevende Fintech-specialist die zich richt op handel en investeringen in meerdere activa en het leveren van
‘Banking-as-a-Service’ aan groothandelklanten. Al meer dan 25 jaar is de missie van Saxo Bank om investeringen en handel te
democratiseren, waardoor klanten in staat worden gesteld een naadloze toegang tot wereldwijde kapitaalmarkten te
vergemakkelijken door technologie en expertise. Als volledig gelicentieerde en gereguleerde bank stelt Saxo Bank haar directe klanten
in staat om meerdere activaklassen op wereldwijde financiële markten te verhandelen vanaf één enkele rekening en op meerdere
apparaten. Daarnaast biedt Saxo Bank grootschalige institutionele klanten, zoals banken en makelaars, multi-asset uitvoering, prime
brokerage services en handelstechnologie, ter ondersteuning van de volledige waardeketen van groothandelpartners door Bankingas-a-Service (BaaS) te leveren. De bekroonde handelsplatforms van Saxo Bank zijn beschikbaar in meer dan 20 talen en vormen de
technologische ruggengraat van meer dan 100 financiële instellingen wereldwijd. Saxo Bank werd opgericht in 1992 en lanceerde zijn
eerste online handelsplatform in 1998, en was nog voordat de term bedacht werd een Fintech. Saxo Bank, met hoofdkantoor in
Kopenhagen, heeft vandaag meer dan 1500 mensen in dienst in financiële centra over de hele wereld, waaronder Londen, Parijs,
Zürich, Dubai, Singapore, Shanghai, Hong Kong en Tokio.

