
 

 

CONTACT - Media: 
 

CONTACT - Investor Relations: 

Amsterdam +31.20.550.4488 Brussels +32.2.509.1392 +33.1.49.27.12.68  

Lisbon +351.217.900.029 Paris +33.1.49.27.11.33   

     

     

     

EURONEXT INTRODUCEERT ZUIVELDERIVATEN 
 

 

Amsterdam, Brussel, Lissabon en Paris – 27 november 2014 – Euronext kondigt vandaag de introductie 

aan van een zuivelderivaten complex in het voorjaar van 2015. Het volledige pakket van futures en opties 

omvat de drie belangrijkste zuivelproducten die momenteel in Europa, en internationaal, worden 

verhandeld; boter, magere melkpoeder en weipoeder. Wanneer de melkquota in de Europese markt 

aflopen biedt het de Europese zuivelgemeenschap de mogelijkheid blootstelling aan prijsschommelingen in 

deze volatiele markt af te dekken.  De introductie is ter beoordeling voorgelegd aan de betreffende 

toezichthouder. 

 

De Europese markt is wereldleider en de op één na grootste exporteur op het gebied van zuivelproducten.  

Op 31 maart 2015 zullen de melkquota, die oorspronkelijk  ingevoerd zijn op basis van de hervorming van 

het gemeenschappelijk landbouwbeleid binnen de EU, aflopen wat leidt tot liberalisering van de productie 

en mogelijke toename van de volatiliteit in de Europese zuivelindustrie. Daarnaast stijgt de wereldwijde 

vraag naar melk terwijl leveringsketens onvoorspelbaar kunnen zijn. In deze context zal dit pakket van 

nieuwe producten de industrie de mogelijkheid bieden om hun risico’s soepeler te managen op een 

transparante, gereguleerde en liquide markt.   

 

Michel Portier, CEO van het Europees vooraanstaande agrarische consultancybureau Agritel zei, “Dit is een 

belangrijk initiatief omdat het een instrumentarium biedt om de zuivelprijzen in Europa in lijn te brengen 

met de internationale markt, in een tijd waarin de zuivelindustrie zich aan moet passen aan het beëindigen 

van de quota. We zijn verheugd betrokken te zijn bij dit industrie-gedreven initiatief en steunen Euronext 

hierbij dan ook volledig.”  

 

Olivier Raevel, Head of Commodities bij Euronext, zei, “Dit is wederom een voorbeeld van Euronext’s 

innovatieve benadering van economische situaties waarbij klanten zoeken naar oplossingen voor het 

afdekken van hun risico’s. Als primaire beurs binnen de Eurozone, zijn we ideaal gepositioneerd de industrie 

te bedienen door hen een volledig zuivel complex te bieden, in deze voor hen cruciale tijd wanneer Europese 

melkquota eindigen.” 

 

 

 

 

 

Over Euronext  

Euronext is de primaire beurs in de Eurozone met meer dan 1300 uitgevende instellingen die samen goed zijn voor een 

beurswaarde van € 2600 miljard, een ongeëvenaarde franchise op het gebied van topaandelen met meer dan 20 uitgevende 

instellingen in de EURO STOXX 50® benchmark en een sterk en divers binnenlands en internationaal klantenbestand.  

Euronext exploiteert gereglementeerde en transparante effecten- en derivatenmarkten. Het totale productaanbod van Euronext 

omvat aandelen, ETFs, warrants & certificaten, obligaties, derivaten, commodities en indices. Daarnaast zet Euronext haar 

expertise op het gebied van markten in door technologie en beheerde diensten aan derden te leveren. Euronext exploiteert 

gereglementeerde markten, Alternext en de Vrije Markt. Daarnaast biedt zij EnterNext, dat de toegang tot kapitaalmarkten voor 

het MKB vergemakkelijkt. 



 

Disclaimer 

De informatie in dit persbericht is louter informatief en vormt geen  beleggingsadvies. De informatie en het materiaal in deze 

presentatie worden aangeboden zoals ze zijn, zonder enige waarborg of garantie van welke aard dan ook. Hoewel de nodige 

aandacht werd besteed aan de opstelling van de inhoud, geeft Euronext geen garantie met betrekking tot de juistheid, geschiktheid 

of volledigheid van de informatie in deze publicatie. Euronext kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade van 

welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van, het vertrouwen op of het handelen ten gevolge van de verstrekte 

informatie. De in deze publicatie verstrekte informatie, of de informatie waarnaar in deze publicatie wordt verwezen, creëert geen 

rechten of verplichtingen. Het ontstaan van rechten en verplichtingen met betrekking tot financiële producten die worden 

verhandeld op beurzen die worden geëxploiteerd door dochterondernemingen van Euronext is volledig afhankelijk van de van 

toepassing zijnde regels van de marktexploitant. Alle eigendomsrechten en belangen met betrekking tot deze publicatie behoren 

toe aan Euronext.  

Dit persbericht is gebaseerd op informatie die tot op heden beschikbaar was. Euronext omvat Euronext N.V. en de aan haar 

gelieerde ondernemingen. Informatie met betrekking tot merken en intellectuele eigendomsrechten van Euronext is beschikbaar 

op de volgende website: https://www.euronext.com/terms-use 

© 2014, Euronext N.V.– Alle rechten voorbehouden.  

 


