Saxo Bank rondt acquisitie van BinckBank af
Amsterdam, Nederland / Kopenhagen, Denemarken – 7 augustus 2019.
Vandaag kondigen Saxo Bank en BinckBank met trots aan dat Saxo Bank de acquisitie van BinckBank heeft
afgerond. De acquisitie van BinckBank markeert een belangrijke mijlpaal voor de Saxo Bank Groep die nu
haar diensten verleent aan ongeveer 860.000 klanten en voor ongeveer EUR 46 miljard aan klantvermogen
beheert. Door schaalvergroting en reductie van kosten en complexiteit kan de Groep verder gaan met haar
ambitieuze investeringen in de digitale klantervaring en met de uitbreiding van aangeboden producten,
hetgeen relevantere en intuïtieve platforms en diensten zal opleveren. Klanten en partners zullen
significante voordelen hebben van het verkrijgen van diensten van een veel grotere Groep met meer en
betere middelen en mogelijkheden voor innovatie en ontwikkeling.
Saxo Bank en BinckBank zullen nu starten met de integratie van beide bedrijven om de technologische
infrastructuur te delen en additionele producten en diensten toe te voegen om een optimale
SaxoExperience te kunnen bieden. De integratie zal natuurlijk tijd nodig hebben, en over ontwikkelingen en
verbeteringen zal doorlopend gecommuniceerd worden.
Als commentaar op deze significante mijlpaal, zei Kim Fournais oprichter en CEO van Saxo Bank:
"Wij zijn enorm verheugd de acquisitie van BinckBank te hebben afgerond met sterke steun van de
aandeelhouders en met de benodigde toezichtrechtelijke goedkeuringen. De acquisitie is win-win voor alle
partijen, klanten, werknemers, aandeelhouders en de samenlevingen waarin wij opereren. Door onze
krachten te bundelen, hebben wij hetgeen nodig is om de wereldwijde leider op het gebied van state-ofthe-art beleggingsoplossingen te worden – het daadwerkelijk democratiseren van ‘Trading en Investing’.
De beleggingssector ondergaat een grote transformatie waarbij zij geconfronteerd wordt met nieuwe weten regelgeving, stijgende verwachtingen voor digitale klantervaring, voortdurende druk op marges en een
grote behoefte aan multi-assetbeleggingsoplossingen. Deze trends vragen allemaal om schaal en de
succesvolle acquisitie van BinckBank is een sprong voorwaarts voor wat betreft het creëren van schaal,
hetgeen cruciaal is voor ons lange termijn succes.
Wij zijn verheugd om de getalenteerde werknemers van BinckBank in de Saxo Groep te verwelkomen en
samen zullen wij hard aan de slag gaan om klanten een markt leidende klantervaring te kunnen bieden.
Vandaag is de eerste pagina van een nieuw veelbelovend hoofdstuk en samen gaan wij enerverende tijden
tegemoet."

50102185 M 27237107 / 3
1

Vincent Germyns, CEO van BinckBank reageerde:
"Vandaag markeert een belangrijke mijlpaal richting BinckBank's twintigste verjaardag. De sterke
ondersteuning van de aandeelhouders en toezichthouders laat zien dat wij de juiste beslissing hebben
genomen om onze krachten te bundelen. BinckBank en Saxo Bank werken nauw samen op de weg
voorwaarts sinds de aankondiging van het overnamebod in december 2018. Ons startpunt was en blijft het
bereiken van optimale klantvoordelen.
Vanaf nu is het volle kracht vooruit om onze klanten de ultieme digitale klantervaring te bieden en hen
doorlopend te kunnen helpen bij het realiseren van hun financiële ambities. Met dank aan Saxo Bank
kunnen wij onze productenportfolio uitbreiden en in de toekomst meer intuïtieve platforms bieden. Dat is
hoe onze klanten zullen profiteren van Saxo Bank's leidende positie in technologie.
Ten slotte wil ik onze aandeelhouders, klanten, werknemers en uiteraard Saxo Bank bedanken voor hun
vertrouwen."

Per de overdracht, die vandaag plaatsvond, houdt Saxo Bank aandelen die ten minste 95,14% van het
geplaatste en uitstaande aandeelkapitaal van BinckBank vertegenwoordigen op basis van volledige
verwatering.
De BinckBank aandelen die nog niet waren aangemeld op 31 juli 2019 kunnen worden aangemeld
gedurende de na-aanmeldingstermijn, die gestart is op donderdag 1 augustus 2019 en zal eindigen om
17:40 (CET) op woensdag 14 augustus. Saxo Bank en BinckBank zijn voornemens om de notering van de
Aandelen aan Euronext Amsterdam zo snel mogelijk te beëindigen. Saxo Bank is voornemens om de
Uitkoopprocedure op een voortvarende manier te initiëren. Verwezen wordt naar het gezamenlijke
persbericht van 31 juli 2019 zoals gepubliceerd door BinckBank en Saxo Bank.
Per de overdracht zijn de veranderingen in de samenstelling van de raad van commissarissen van
BinckBank, zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van BinckBank op 23 april 2019, effectief
geworden. De raad van commissarissen van BinckBank is nu als volgt samengesteld: de heer J.W.T. van der
Steen (Voorzitter), de heer J.G. Princen, de heer S. Kyhl, de heer S. Blaafalk en de heer F. Reisbøl.
De onderstaande grafiek laat hoogtepunten zien van de Saxo Group en de complementariteit tussen Saxo
Bank en BinckBank.
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BinckBank is een in Nederland gevestigde online bank met een notering aan de Euronext Amsterdam voor
beleggers en spaarders. BinckBank verleent diensten vanuit het Nederlandse hoofdkantoor en de lokale
vestigingen in België, Frankrijk en Italië en is tevens aanwezig in Spanje. BinckBank opereert op het gebied
van beleggen, vermogensbeheer en sparen en richt zich op particulieren, ondernemingen/juridische
entiteiten en zelfstandig vermogensbeheerders. Een belangrijke feature van BinckBank's online
dienstverlening is haar stabiele platform dat gebruikers toegang verleent tot belangrijke financiële
markten, professionele handelsfaciliteiten en analyse-tools.
Saxo Bank profiel
Saxo Bank is een vooraanstaande Fintech specialist met een focus op multi-asset handelen en beleggen en
het leveren van 'Banking-as-a-Service' aan grootafnemers. Al meer dan 25 jaar streven we naar de
democratisering van handelen en beleggen, door klanten door middel van technologie en expertise een
naadloze toegang te bieden tot de wereldwijde kapitaalmarkten. Als volledig gereguleerde bank met alle
vergunningen, stelt Saxo Bank haar directe klanten in staat verschillende asset categorieën te verhandelen
over de breedte van wereldwijde kapitaalmarkten, vanaf één margin account en op verschillende
apparaten. Daarnaast biedt Saxo Bank institutionele cliënten uitstekende brokerage-diensten en
handelstechnologie, en ondersteunt zo de volledige keten van deze cliënten door het leveren van Bankingas-a-Service (BaaS). De prijswinnende platforms van Saxo Bank zijn beschikbaar in meer dan 20 talen en
vormen de technologische ruggengraat van meer dan 100 financiële instanties wereldwijd. Saxo Bank,
opgericht in 1992, zette haar eerste online handelsplatform op de markt in 1998 en was daarmee al een
Fintech voordat dat woord bestond. Het hoofdkantoor van Saxo Bank ligt in Kopenhagen en Saxo Bank
heeft momenteel meer dan 1500 werknemers in financiële centra over de hele wereld, waaronder Londen,
Parijs, Zurich, Dubai, Singapore, Shanghai, Hong Kong en Tokyo.
Disclaimer
De distributie van dit persbericht kan in sommige landen beperkt zijn bij wet of besluit. Om deze reden
dienen personen die over dit document komen te beschikken zich te informeren over deze beperkingen en
deze na te leven. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht sluiten Saxo Bank en BinckBank elke
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit in verband met niet-naleving van dergelijke beperkingen
door enig persoon. Niet naleving van deze beperkingen kan een schending vormen van de
effectenwetgeving in de betreffende jurisdictie. Saxo Bank noch BinckBank noch hun adviseurs accepteren
enige verantwoordelijkheid ten aanzien van schending door enig persoon van deze beperkingen.
Aandeelhouders die enige twijfel hebben ten aanzien van hun positie dienen zich onverwijld door een
professioneel adviseur te laten adviseren. Deze aankondiging is niet gepubliceerd of gedistribueerd in de
Verenigde Staten of Canada.
De informatie in dit persbericht dient niet als volledig te worden beschouwd. Deze aankondiging strekt
alleen ter kennisgeving en bevat geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, om
effecten te kopen of verkopen of beleggingsadvies of een uitnodiging om beleggingsactiviteiten aan te
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gaan. Deze aankondiging betreft geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, om
effecten van BinckBank te kopen in enige jurisdictie.
Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat mogelijk uitspraken die beschouwd zouden kunnen worden als “toekomstgerichte
uitspraken,” welke uitspraken verband houden met de impact van deze transactie op Saxo Bank en
BinckBank. Toekomstgerichte uitspraken omvatten uitspraken die door de woorden "voorzien",
"anticipeert", "verwacht" of vergelijkbare uitingen worden voorafgegaan, daardoor worden gevolgd of deze
woorden bevatten. Zulke toekomstgerichte uitspraken gelden slechts op de datum van dit persbericht.
Hoewel Saxo Bank en BinckBank van mening zijn dat de veronderstellingen waarop hun financiële
informatie en toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd redelijk zijn, kunnen ze geen garanties geven dat
deze veronderstellingen correct zullen blijken te zijn. Toekomstgerichte uitspraken houden naar hun aard
een aantal bekende en onbekende risico’s en onzekerheden in die ertoe kunnen leiden dat werkelijk
behaalde resultaten en prestaties aanzienlijk kunnen afwijken van ervaringen uit het verleden of van de
verwachte toekomstige resultaten of prestaties die verwoord of geïmpliceerd zijn in de toekomstgerichte
uitspraken. Mogelijke risico's en onzekerheden omvatten, maar zijn niet gelimiteerd tot, de ontvangst van
toezichtrechtelijke goedkeuringen zonder onverwachte vertragingen of voorwaarden, Saxo Bank's
vermogen om BinckBank succesvol te besturen zonder ontwrichting van haar andere business activiteiten,
Saxo Bank's vermogen om de verwachte resultaten te behalen met de aankoop van BinckBank, de effecten
van concurrentie (met name de reactie op de transactie op de markt), economische omstandigheden in de
globale markten waarbinnen Saxo Bank en BinckBank opereren en andere factoren die in de persberichten
en andere publieke berichtgeving van Saxo Bank en BinckBank te vinden zijn.
Saxo Bank noch BinckBank noch hun adviseurs accepteren enige verantwoordelijkheid ten aanzien van
enige financiële of andere informatie opgenomen in dit persbericht met betrekking tot de business of
activiteiten of resultaten of financiële toestand van de ander dan wel hun respectievelijke groepen. Saxo
Bank noch BinckBank is voornemens of verplicht om toekomstgerichte uitspraken in deze kennisgeving te
actualiseren op basis van een verandering in de verwachtingen of een verandering in de gebeurtenissen,
voorwaarden of omstandigheden waarop een uitspraak is gebaseerd.
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