
 

 

BinckBank voornemens Able te verkopen aan BlackFin Capital 
Partners 
 
Op 18 juli hebben BinckBank en BlackFin Capital Partners overeenstemming bereikt over het verkoopproces 
van haar BPO- (Business Process Outsourcing) en software- en licentieactiviteiten handelend onder de naam 
Able en een intentieverklaring ondertekend. Able is de business unit binnen BinckBank die zakelijke klanten 
bedient (B2B). Able is marktleider in Nederland op het vlak van uitbestede verwerking van effectentransacties 
voor financiële instellingen en in het aanbieden van haar software onder licentie. 
 
Koen Beentjes, bestuursvoorzitter BinckBank: 
"Door de verkoop van Able kunnen wij ons meer richten op onze kernactiviteiten online brokerage en 
vermogensbeheer in de Europese retail markten en hierdoor onze groei versnellen. Wij hebben met BlackFin 
een partij gevonden met grote expertise op het werkterrein van Able, aan wie wij, in het belang van alle 
stakeholders, de dienstverlening aan onze klanten toevertrouwen." 
 
Pieter Aartsen, Directeur BinckBank BPO-bedrijf en directievoorzitter Able BV: 
"Met BlackFin hebben wij de ideale partner gevonden met een exceptionele expertise in de dienstverlening aan 
financiële instellingen. Ik kijk uit naar mijn nieuwe rol als bestuursvoorzitter van de leidende Nederlandse 
aanbieder van de verwerking van effectentransacties en in het aanbieden van de softwarelicenties hiervoor.” 
 
Laurent Bouyoux, Managing Partner BlackFin Capital Partners: 
"Able's software oplossing Europort is een state-of-the-art systeem voor de administratie van particuliere 
effectenrekeningen met een dominante positie in de Nederlandse markt. Able heeft in de afgelopen tien jaar, 
gesteund door de dienstverlening aan BinckBank, een unieke BPO-dienst ontwikkeld. BlackFin's ambitie is het 
om Able's marktleiderschap in Nederland en België te versterken door het winnen van nieuwe klanten, 
voortbouwend op de huidige uitgebreide mogelijkheden en het uitstekende cliëntenbestand. Wij geloven dat 
Able zal profiteren van de huidige trend onder financiële instellingen om hun processen uit te besteden. 
BlackFin wil samen met Able van deze trend gebruikmaken en een vooraanstaande leverancier van financiële 
diensten in de Europese zakelijke markt worden.” 
 
De transactie zal geen gevolgen hebben voor het personeel. De doelstelling is om de transactie op 1 januari 
aanstaande af te ronden. De gebruikelijke goedkeuringen zijn van toepassing en zijn noodzakelijk voor de 
afronding. 
 
Meer informatie over Able kunt u vinden op: www.able.eu  

 
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. 
 

Over BlackFin Capital Partners 

BlackFin Capital Partners is een private equity onderneming die belangrijke deelnemingen neemt in bedrijven in de 
financiële dienstverleningsindustrie (brokers, verzekeringsmakelaars, asset managers en vermogensbeheerders, 
uitbestedings- en transactieverwerkingsondernemingen, aanbieders van betalingsverkeer en internet diensten) binnen 
Europa. BlackFin ondersteunt succesvolle managementteams met haar vermogen en kennis om hen in staat te stellen te 
profiteren van kansen in een sector die aan grote veranderingen onderhevig is. 
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