
 

 

     

 

NIBC neemt SNS Securities over van SNS Bank 
 

Klanten van NIBC en SNS Securities zullen profijt hebben van het gecombineerde productaanbod 

 

NIBC Bank N.V. (NIBC) en SNS Bank N.V. (SNS Bank) hebben overeenstemming bereikt over de overname van 

SNS Securities N.V. (SNS Securities). Met deze transactie breidt NIBC haar dienstverlening uit  met 

kapitaalmarktoplossingen, obligatie- en aandelenbemiddeling, research en execution services voor zelfstandige 

vermogensbeheerders, van bedrijfsfinancieringen en principal investments tot de gecombineerde franchise. De 

toevoeging van de activiteiten van SNS Securities past in de strategie van NIBC om de bijzondere bank voor 

beslissende financiële momenten te worden en zal een impuls geven aan de groeiambities van NIBC in de 

markten en landen waarin het nu actief is.  

 

Maurice Oostendorp, directievoorzitter van SNS Bank: “De overdracht past in de toekomstvisie van SNS Bank, 

waarin de bank zich wil gaan richten op het aanbieden van hypotheek-, betaal- en spaarproducten voor 

particulieren.”   

 

Paulus de Wilt, CEO van NIBC: “Het voordeel voor onze klanten is groot. Zowel de klanten van NIBC als die van 

SNS Securities zullen profijt hebben van het elkaar aanvullende gecombineerde productaanbod. Onze klanten 

krijgen nu op het gebied van beleggingen een nog grotere keuze in bankoplossingen op maat. Dit is 

ongeëvenaard in de Nederlandse midcapmarkt. Verder zal Research onze sectorkennis nog verder verdiepen, 

waardoor wij voor middelgrote ondernemers de financiële partner van hun keuze worden. Beide organisaties 

sluiten qua omvang en markten zeer goed op elkaar aan, wat direct zal bijdragen aan de groei van NIBC. Wij 

heten onze 96 nieuwe collega’s in Amsterdam dan ook van harte welkom.” 

 

Dirk Jan van der Hoeden, CEO van SNS Securities: “Wij menen in NIBC een partner met een duidelijke 

toegevoegde waarde te hebben gevonden die de belangen van onze klanten en medewerkers het best zal 

dienen. We gaan onverminderd door met het verlenen van onze diensten aan onder meer institutionele 

beleggers, bedrijven en zelfstandige vermogensbeheerders.” 

 

De transactie zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2016 worden afgerond en is onder voorbehoud 

van goedkeuring van toezichthouders en ondernemingsraden. SNS Bank verwacht dat de verkoop een 

aanzienlijk boekverlies ten opzichte van de boekwaarde van SNS Securities zal opleveren, zoals gepubliceerd in 

het resultaat over het eerste halfjaar van 2015. Dit verlies wordt verantwoord in het resultaat van SNS Bank over 

2015. 
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VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET: 

Corporate Communicatie SNS Bank N.V. 

 

Investor Relations SNS Bank N.V. 

Hilbert Bredemeijer 

corporatecommunicatie@sns.nl 

Mobiel: 06 – 13 88 03 81 

 

Jacob Bosscha 

jacob.bosscha@sns.nl 

Telefoon: 030 - 291 42 46 

Chantal van den Berg 

corporatecommunicatie@sns.nl 

Mobiel: 06 - 51 41 49 69 

Kagan Köktas 

kagan.koktas@sns.nl 

Telefoon: 030 - 291 42 47 

 

Corporate Communicatie NIBC 

 

Investor Relations NIBC 

Marc Potma 

info@nibc.com 

Mobiel: 06 – 53 53 27 77 

Toine Teulings 

info@nibc.com 

Mobiel: 06 – 53 64 22 26 

 

 

 

OVER SNS BANK N.V.  

SNS Bank N.V. is een financiele dienstverlener op het gebied van bankieren die zich nadrukkelijk richt op de 

Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden- en kleinbedrijf. Het productaanbod bestaat uit twee 

kernproductgroepen: hypotheken, en sparen en beleggen. SNS Bank N.V. heeft een balanstotaal van circa € 65 

miljard en ongeveer 3.200 werknemers (fte’s) en is daarmee een belangrijke speler op de Nederlandse markt. 

Het hoofdkantoor van SNS Bank N.V. is gevestigd in Utrecht. 

 

OVER NIBC 

NIBC is de bijzondere bank voor beslissende momenten. De Corporate Banking activiteiten bieden een 

combinatie van advisering, financiering en investeringen aan in de sectoren Food, Agri, Retail & Health, 

Industrie, Infrastructuur & Duurzame Energie, Olie & Gas, Onroerend Goed, Scheepvaart & Intermodaal 

Transport en Technologie, Media & Services. Consumer Banking verstrekt via NIBC Direct woninghypotheken in 

Nederland en online spaarproducten in zowel Nederland, België als Duitsland. 

   

NIBC is gevestigd in Den Haag en heeft tevens kantoren in Frankfurt, Londen en Brussel. 

 

 

DISCLAIMER 

Dit persbericht bevat uitsluitend feitelijke informatie en dient niet te worden opgevat als een opinie of 

aanbeveling met betrekking tot de koop of verkoop van effecten die zijn uitgegeven door NIBC en/of SNS Bank 

N.V. Dit persbericht bevat geen waardeoordeel of voorspelling met betrekking tot de financiële resultaten van 

NIBC en/of SNS Bank N.V.  

 

 

 

 

 

 

 

 


