
 

 

BinckBank verkoopt haar belang in BeFrank aan Delta Lloyd 
 
BinckBank heeft met Delta Lloyd op 18 juli 2014 overeenstemming bereikt over de verkoop van haar belang in 
BeFrank. Voor de overname van het 50 procent belang betaalt Delta Lloyd 19,5 miljoen euro. Na aftrek van de 
boekwaarde resteert een nettowinst van 15,5 miljoen euro, welke in het derde kwartaal van 2014 zal worden 
verantwoord. BinckBank concentreert zich verder op haar online retail brokerage en 
vermogensbeheerdiensten. BinckBank´s zakelijke bedrijf Able blijft de effectenadministratie voor de 
deelnemers van BeFrank verzorgen. 
 
Koen Beentjes, CEO BinckBank: 
“De oprichting van BeFrank, de eerste Nederlandse premiepensioeninstelling (PPI), laat zien dat BinckBank in 
staat is snel initiatieven in de markt te zetten. BeFrank sluit echter minder goed aan bij onze ambitie om de 
groei van onze Europese online retail brokerage- en vermogensbeheerdienstverlening te versnellen. Om die 
reden hebben wij besloten ons aandeel te verkopen. De deelnemers zijn bij Delta Lloyd verzekerd van een 
doorlopend goede dienstverlening.”  
 
BeFrank 
Delta Lloyd en Binck zijn de joint venture BeFrank in 2010 gestart. In 2011 kreeg BeFrank als eerste 
premiepensioeninstelling een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB). Inmiddels is BeFrank als PPI 
marktleider, dankzij innovatieve defined contribution pensioenproducten. 
 
De overname heeft geen gevolgen voor medewerkers van BeFrank. De ondernemingsraden van BinckBank en 
Delta Lloyd hebben een positief advies gegeven over de overname van BeFrank. 

 
Over BinckBank N.V. 
BinckBank is de grootste, onafhankelijke Nederlandse online bank voor beleggers met een top-5 positie in Europa. Wij 
bieden onze klanten snelle en goedkope toegang tot alle belangrijke financiële markten ter wereld, online 
vermogensbeheerdiensten, online sparen en zeer uitgebreide marktinformatie. BinckBank is een op Euronext Amsterdam 
genoteerde onafhankelijk online bank met vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. BinckBank heeft 
eind 2013 600 FTEs in dienst. De activiteiten van BinckBank vinden plaats in twee business units, Retail en Professional 
Services. BinckBank werd opgericht in 2000 en heeft thans meer dan 552.000 rekeninghouders. 
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