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  ETF Securities viert notering van nieuwe Chinese aandelen ETF aan Euronext  

Eerste fysieke ETF die Europese belegger toegang verleent tot de Chinese markt  

 

Amsterdam, Brussel, Lissabon, Parijs – 20 mei 2014 – ETF Securities opende vandaag de handel op Euronext 

Amsterdam ter ere van de notering van haar nieuwe ETF, de eerste fysieke UCITS ETF die de MSCI China A Index 

volgt. 

 

De ETF, genaamd ETFS-E Fund MSCI China A GO UCITS ETF, biedt beleggers kostenefficiënte toegang tot lokale 

Chinese aandelen die genoteerd zijn aan de beurzen van Shanghai en Shenzhen. De ETF werd gisteren genoteerd 

aan de Amsterdamse markt van Euronext.  

 

Pedro Fernandes, Hoofd European Exchange Traded Products van Euronext, zei: “We zijn trots dat we 

een van de belangrijkste noteringsplaatsen zijn voor deze speciale ETF lancering. De ETF biedt het snel 

groeiende aantal ETF gebruikers in Europa unieke exposure tot de toonaangevende Chinese markt op een 

flexibele, transparante en kostenefficiënte belegginswijze. Het feit dat we onderdeel uitmaken van deze 

productlancering is een bevestiging van onze waarde propositie en onze centrale rol in het faciliteren van 

productinnovatie.”    

 

Philippe Roset, Hoofd Benelux bij ETF Securities geeft aan: “Met deze nieuwe ETF bieden we beleggers voor het 

eerst de mogelijkheid om op een fysieke manier direct in de lokale Chinese markt te beleggen, waarbij de MSCI 

China A Index gevolgd wordt. Veel beleggers gebruiken de MSCI indices als benchmark en zij kunnen deze ETF als 

bouwsteen benutten om hun Emerging Markets exposure aan te vullen. De directe fysieke exposure biedt een 

verbetering ten opzichte van bestaande ETF’s die aandelen uit Hong Kong volgen of op basis van kostbare 

derivaten toegang bieden tot de lokale Chinese A-Shares. De verhandeling op Euronext is voor beleggers in 

Nederland verreweg het meest efficiënt vanuit een transactiekosten- en bewaarloonperspectief.” 

 

Om de notering te vieren bezocht ETF Securities Euronext Amsterdam en luidde de gong, wat de opening van de 

handel markeert. 
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About ETF Securities 

ETF Securities is one of the world’s leading providers of exchange-traded investment products and a pioneer in exchange-traded 

commodities. We are dedicated to developing liquid, transparent investment solutions that can be traded on world stock 

exchanges. The company has a strong history of product innovation and this remains a key tenet of our guiding philosophy. Our 

management team listed the world’s first gold exchange-traded commodity in 2003, and many other market-leading 

investment solutions have since followed. Today ETF Securities offers what we believe to be the world’s most comprehensive 

range of exchange-traded commodities and is responsible for approximately US$19.2 billion in global investor assets.*  

*As at 30 April 2014 

 

To learn more about ETF Securities go to: www.etfsecurities.com  

 

Over Euronext 

Euronext is de primaire beurs in de Eurozone met meer dan 1.300 uitgevende instellingen die samen goed zijn voor een 

beurswaarde van € 2600 miljard, een 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 gereguleerde en transparante aandelen  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 actieve markten in door technologie en beheerde diensten aan derden te leveren.  Euronext 

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

voor kleine en middelgrote kapitalisaties mogelijk maakt.   

Euronext is een volledige dochteronderneming van IntercontinentalExchange Group (ICE). 

 

About IntercontinentalExchange Group, Inc.  

IntercontinentalExchange (NYSE: ICE) is the leading network of regulated exchanges and clearing houses for financial and 

commodity markets. ICE delivers transparent, reliable and accessible data, technology and risk management services to markets 

around the world through its portfolio of exchanges, including the New York Stock Exchange, ICE Futures, Liffe and Euronext.  

 

Trademarks of ICE and/or its affiliates include IntercontinentalExchange, ICE, ICE block design, NYSE Euronext, NYSE, New York 

Stock Exchange, LIFFE and Euronext. Information regarding additional trademarks and intellectual property rights of 

IntercontinentalExchange Group, Inc. and/or its affiliates is located at https://www.theice.com/terms.jhtml and 

http://www.nyx.com/terms-use   

 

Safe Harbor Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 - Statements in this press release regarding 

ICE’s business that are not historical facts are "forward-looking statements" that involve risks and uncertainties. For a discussion 

of additional risks and uncertainties, which could cause actual results to differ from those contained in the forward-looking 

statements, see ICE’s Securities and Exchange Commission (SEC) filings, including, but not limited to, the risk factors in ICE’s 

Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2013, as filed with the SEC on February 14, 2014.  

 

 


