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 Third party kwartaalinkomsten met +5,2% toegenomen na correcties 
1 
naar € 116,3 

miljoen, (Q2 2013 gecorrigeerd: € 110,6m), of +16,9% op gerapporteerde basis (Q2 2013 

gerapporteerd: €99,5 mln)  

 Operationele kosten exclusief afschrijvingen in kwartaal in de hand gehouden, daling 

van -8,5% ten opzichte van het gecorrigeerde 
1 
Q2 2013 (stijging van +0,4% vergeleken 

met gerapporteerd Q2 2013)  

 EBITDA marge van 46,3% in Q2 2014  

 Robuuste noteringsactiviteiten en zeer gezonde omzetten in de effectenhandel 

wakkerden groei aan  

 Sterk vertrouwen in vermogen van Euronext om de €60 miljoen aan besparingen 
2 
te 

behalen; er wordt gewerkt aan een agressief plan om de timing te versnellen  

Regulatory News:  

Euronext (Paris:ENX) (Amsterdam:ENX) (Brussels:ENX) kondigde vandaag haar resultaten over 

het tweede kwartaal en de eerste zes maanden van 2014 aan.  

"Euronext heeft in de eerste zes maanden van het jaar belangrijke mijlpalen behaald. Binnen 

deze periode heeft het team de onderneming succesvol afgesplitst van ICE en haar IPO scherp 

uitgevoerd en voltooid. Onze focus is nu om Euronext te herpositioneren als toonaangevend 

centrum voor het verstrekken van kapitaal, gebruikmakend van onze sterke maar onderbenutte 

franchises, onze innovatiekracht en de gunstige sector dynamiek om onze activiteiten uit te 

breiden en remixen. Het versterkte management team van Euronext is volledig toegelegd op het 

uitvoeren van ons strategisch plan om zodoende aanzienlijke waarde te genereren voor de 

aandeelhouders. Wij hebben er vertrouwen in dat wij in staat zullen zijn om onze € 60 miljoen aan 

besparingen te bereiken en werken aan een agressief plan om de timing te versnellen." zei 

Dominique Cerutti, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Euronext NV.  

Financiële resultaten  

https://www.euronext.com/nl/listview/company-press-release


De third party kwartaalomzet steeg na correcties
1
 met +5,2 % naar € 116,3 miljoen (Q2 2013 

gecorrigeerd: € 110,6 mln), of 16,9% op gerapporteerde basis (Q2 2013 gerapporteerd € 

99,5mln), gedreven door zeer sterke activiteit in het segment Noteringen en gezonde volumes in 

de effectenhandel. Deze kwartaalopbrengsten omvatten € 10,6 miljoen van het derivaten clearing 

contract met LCH.Clearnet dat in werking is getreden op 1 april 2014 (gecorrigeerde
1
 

clearingopbrengsten voor Q2 2013: € 11,1 miljoen).  

Operationele kosten in het kwartaal exclusief Afschrijvingen daalden licht met -8,5 % (op 

gecorrigeerde basis 
1)

 naar € 67,4 miljoen (Q2 2013 gecorrigeerd: €73,7mln) of stegen met 

+0,4% (Q2 2013 gerapporteerd €67,2m), dankzij strikte kostenbeheersing. Deze uitgaven 

omvatten € 6,4
 
miljoen aan kosten in verband met het bovengenoemde contract met 

LCH.Clearnet (Q2 2013: € 6,5 m als dit contract op dat moment van kracht zou zijn geweest). Als 

gevolg van dit positieve effect bedroeg de EBITDA marge € 58,1 miljoen in Q2 2014, of 46,3% 

(Q2 2013 gecorrigeerd
1
: 43,5%, of Q2 2013 gerapporteerd: 43,7%)  

ICE overgangsinkomsten en overige inkomsten voor het kwartaal bedroegen € 9,2 miljoen, 

hetgeen voornamelijk de IT ondersteuning van Liffe voor €6,5 miljoen betrof voor de operatie van 

haar derivatenbeurzen in het VK en in de VS. Deze overgangsinkomsten worden na het fiscale 

jaar 2014 niet als terugkerende inkomsten verwacht.  

H1 2014 EBITDA bedroeg € 110,2 miljoen, een stijging van +9,5% vergeleken met H1 2013 

gecorrigeerd
1
, of +14,7% in vergelijking met H1 2013 gerapporteerd.  

Afschrijvingen daalden met € 1 miljoen, van € 5,1 miljoen in Q2 2013 naar € 4,1 miljoen voor dit 

kwartaal, als gevolg van het einde van de afschrijving van de historische UTP-waarde in april 

2014.  

Het bedrijfsresultaat van de groep vóór buitengewone items was € 101,4 miljoen voor het eerste 

halfjaar (Q2 2014: € 54 miljoen), een stijging van +11.7% in vergelijking met H1 2013 op 

gecorrigeerde basis
 1
 (+4.6% kwartaal op kwartaal gecorrigeerd

 1
), of +17,6% vergeleken met H1 

2013 gerapporteerd (+14,6% kwartaal op kwartaal gerapporteerd).  

€ 19,9 miljoen aan buitengewone lasten werden geboekt in de eerste helft van 2014 waarvan € 

7,7 miljoen in het tweede kwartaal. Deze kosten zijn voornamelijk herstructureringskosten, in 

overeenstemming met de Euronext strategie om de operationele efficiëntie te verbeteren en 

kostenbesparingen te verwezenlijken.  



Het belastingtarief voor het kwartaal bedroeg 36,9%, waar deze voor het eerste halfjaar 54,7% 

bedroeg. Dit vanwege enkele eenmalige fiscale elementen geboekt in het eerste kwartaal van het 

jaar (waaronder het niet langer opnemen van bepaalde uitgestelde belastingvorderingen in 

verband met de afsplitsing).  

Per 30 juni 2014 had het Bedrijf geldmiddelen en kasequivalenten ter waarde van € 186,5 miljoen 

en totale verplichtingen van € 248 miljoen.  

Business highlights  

 Noteringen  

De inkomsten uit Noteringen bedroegen € 18,9 miljoen in Q2 2014, een stijging van 22,6 % ten 

opzichte van de gerealiseerde €15,4 miljoen in dezelfde periode in 2013. Voor de eerste helft van 

het jaar stegen noteringsinkomsten naar € 32,5 miljoen, een stijging van 22,4 % vergeleken met € 

26,6 miljoen in H1 2013.  

Het segment Noteringen zag een duidelijke toename van activiteit in Q2 2014 waarin op onze 

markten in totaal voor € 33,6 miljard aan kapitaal werd opgehaald, ten opzichte van € 28,4 miljard 

in dezelfde periode vorig jaar. Het totaal opgehaalde kapitaal op onze markten in H1 2014 

bedroeg € 57,6 miljard ten opzichte van € 53 miljard in dezelfde periode vorig jaar. Opvallend was 

de aanzienlijke toename van het kapitaal dat werd opgehaald via beursintroducties. Dit bedroeg 

in het tweede kwartaal € 4,3 miljard euro, waarmee het totale kapitaal opgehaald met 

beursintroducties in het eerste halfjaar op € 6,5 miljard uitkwam en daarmee meer is dan de € 3,1 

miljard euro opgehaald over 2013 als geheel.  

De toename van noteringsactiviteiten op onze markten werd vooral gedragen door de terugkeer 

van de beursintroducties van de large cap fondsen, maar ook door beursintroducties door 

middelgrote en kleine ondernemingen (SME's) die profiteerden van de lancering van EnterNext, 

onze in SME's gespecialiseerde marktplaats die een jaar geleden werd opgericht. Er werden acht 

large cap noteringen afgerond ten opzichte van één over dezelfde periode vorig jaar en een totaal 

van 26 SME noteringen in de eerste helft van 2014 tegen 11 in dezelfde periode vorig jaar. De 

pijplijn voor de rest van het jaar bevestigt de positieve trend.  

Met 50 nieuwe ETF noteringen was Euronext de enige Europese beurs die deze tak, op netto 

basis, kon laten groeien. Ons gestructureerde producten segment is gestegen tot het hoogste 

niveau ooit, met 35.230 structured products eind juni.  

 Handel  



Effectenhandel  

Onze effectenmarkten kenden zeer veel activiteit in het tweede kwartaal van het jaar waarbij de 

gemiddelde dagelijkse volumes toenamen met 5%. De totale verhandelde waarde voor de 

periode steeg met 3,8%, ondanks een lager aantal beursdagen in Q2 2014, ten opzichte van 

hetzelfde kwartaal vorig jaar (62 versus 63).  

De effectenmarkten zagen in het eerste halfjaar van 2014 een aanmerkelijke verhoging in 

handelsactiviteiten, met een gemiddeld dagelijks volume (GDV) dat 13% hoger lag ten opzichte 

van 2013. Tevens boekte Euronext in deze periode vier van de tien hoogste dagelijkse 

handelsvolumes sinds 2012 en werd op 20 juni met €7,046 miljard de sterkste handelsdag 

gemeten in CAC 40 aandelen sinds 2012. Het marktaandeel blijft sterk over de periode met 65%.  

De inkomsten uit de effectenhandel stegen in Q2 2014 met 11% ten opzichte van hetzelfde 

kwartaal vorig jaar (€ 39,6 miljoen tegenover € 35,6 miljoen). Dit werd gedreven door de 

bovengenoemde toename van volumes gecombineerd met de volledige voordelen van de 

tariefswijziging uitgevoerd in februari 2014. Inkomsten voor de eerste helft bedroegen € 83,1 

miljoen vergeleken met € 71,5 miljoen, een stijging van 16,3 %.  

Derivatenhandel  

In het tweede kwartaal daalde de totale derivatenomzet met 15% vergeleken met hetzelfde 

kwartaal in 2013 door de lagere volatiliteit. Het grondstoffensegment (commodities) boekte een 

toename van 12% in het tweede kwartaal tegenover 2013. Net zoals op de effectenmarkten 

werden de omzetten beïnvloed door een lager aantal beursdagen dit jaar ten opzichte van vorig 

jaar (62 versus 63).  

Over de eerste zes maanden van het jaar daalde het gemiddelde dagelijks volume in financiële 

futures en opties met 9%. Dit is ongeveer in lijn met de branche. Het CAC 40 futures contract blijft 

de meest verhandelde nationale index future in Europa en de op één na meest verhandelde 

index future wereldwijd.  

In vergelijking tot dezelfde halfjaar periode steeg het gemiddelde dagelijks volume in grondstoffen 

met 17,4% en kende Euronext in volume de meest actieve week ooit (van 3 maart 2014 tot 7 

maart 2014) met een dagelijks gemiddelde van 83.552 verhandelde contracten. De open interest 

ligt op 750.000 stuks, het hoogste niveau ooit.  



Als gevolg van deze lage volatility zijn de Q2 2014 inkomsten met € 2,1 miljoen gedaald van € 

12,5 miljoen in Q2 2013 naar € 10,4 miljoen voor dit kwartaal. Voor de eerste zes maanden van 

het jaar daalde de omzet met 13,5%, van € 26,7 miljoen in 2013 naar € 23,1 miljoen dit jaar.  

 Market data & indices  

De kwartaalinkomsten van Market data & indices boekten een sterke stijging ten opzichte van 

dezelfde periode vorig jaar: € 23,5 miljoen tegenover € 20,2 miljoen, een stijging van 16,4%. 

Deze groei werd gedragen door de invoering van Euronext fees op derivaten na de afsplitsing 

van Liffe, evenals de volledige impact van sommige tariefswijzigingen in effecten en 

referentiedata producten die in voorgaande kwartalen plaats vonden, ondanks een lichte daling in 

het aantal data units.  

De omzet over het eerste halfjaar lag 12,5% hoger, van € 40,4 miljoen in H1 2013 naar € 45,4 

miljoen in H1 2014.  

 Post-trade  

Clearing  

De financiële voordelen van de derivaten clearing overeenkomst met LCH.Clearnet traden in 

werking op 1 april 2014. Om een vergelijking te vergemakkelijken heeft Euronext besloten om 

gecorrigeerde cijfers
 
voor 2013 te verschaffen waarin een schatting is gemaakt van de impact die 

dit contract gehad zou hebben als het vanaf het tweede kwartaal 2013 in werking zou zijn 

getreden.  

Voor Q2 2014 boekte Euronext clearing inkomsten van € 10,6 miljoen, (Q2 2013 gecorrigeerd
1
: € 

11,1 miljoen, of Q2 2013 gerapporteerd: € 0,0 miljoen), in lijn met de bovengenoemde daling van 

de handelsactiviteiten in derivaten hoewel dit gedeeltelijk gecompenseerd werd door een goede 

productenmix.  

Settlement & Custody  

Settlement & Custody inkomsten worden behaald uit de activiteiten van Interbolsa in Portugal. De 

kwartaalinkomsten zijn stabiel met € 5,5 miljoen in Q2 2014 ten opzichte van € 5,3 in Q2 2013. 

Inkomsten voor de eerste zes maanden van het jaar bedroegen € 11,1 miljoen in 2014 

vergeleken met € 10,7 miljoen in het voorgaande jaar.  

 Marktoplossingen & overige  



Inkomsten uit Marktoplossingen zijn sterk gedaald in Q2 2014 ten opzichte van hetzelfde kwartaal 

in 2013 (van € 10,3 miljoen naar € 7,8 miljoen).  

Dit was te wijten aan de vervanging van een aantal allocaties (SFTI en Colo inkomsten) door een 

SLA (Service Level Agreement) per 1 april 2014 en in mindere mate door een daling in Exchange 

Solutions inkomsten. Voor de eerste helft van het jaar bedroeg de omzet € 16,7 miljoen, een 

afname van 22% (H1 2013: € 21,4 miljoen).  

ICE overgangsinkomsten & overige inkomsten  

ICE overgangsinkomsten en overige inkomsten voor het tweede kwartaal bedroegen € 9,2 

miljoen en bestonden (i) uit de IT ondersteuning van Liffe voor de operatie van haar 

derivatenbeurzen in het VK en in de VS en de voorziene migratie naar het ICE platform (ii) de 

facturering van Cannon Bridge House die per 19 mei
 
2014 is aangevangen en (iii) 

ondersteunende diensten. Dit kan echter niet worden vergeleken met de inkomsten die vorig jaar 

werden geboekt omdat, tot 1 januari, de financiële verslagen gecombineerd werden en 

doorberekeningen van gedeelde kosten bevatten, gedaan in overeenstemming met de 

historische transferkosten overeenkomst tussen de juridische entiteiten. Deze zijn beëindigd en 

vervangen door SLA's voor het aanbieden van diensten aan ICE. Deze SLA's worden afzonderlijk 

in rekening gebracht voor elke verleende dienst in overeenstemming met marktprijzen.  

Corporate highlights  

In het eerste halfjaar van 2014 is Euronext begonnen met het uitvoeren van haar herpositionering 

en innovatie roadmap en heeft verschillende nieuwe producten en diensten gelanceerd.  

Handel  

Euronext heeft een aantal producten en diensten in het Exchange Traded Fund (ETF) segment 

gelanceerd: de lancering van een multicurrency handelsfaciliteit voor ETF's, waaronder voor de 

eerste keer op een Amerikaanse of Europese beurs, de Chinese Yuan Renminbi (CNY) en de 

Hong Kong Dollar (HKD); Euronext werd de eerste beurs die ETF Net Asset Value (NAV) handel 

opstartte; Introductie van de Request for Size (RFS) service voor ETF's genoteerd op onze 

gereglementeerde markten.  

In grondstoffen is de lancering van het gecombineerde koolzaadcomplex op koers voor Q4 2014. 

De industrie kan dan, in individuele contracten, handelen in opties en futures op zowel 

koolzaadschroot als koolzaadolie. De succesvolle invoering van een regeling voor nieuwe 



marktparticipanten in grondstoffen zag een deelname van 146 handelaren verdeeld over 20 

cliënten uit 8 verschillende steden. Dit genereerde sinds mei 120.520 contracten omzet ofwel 

4,2% van het volume.  

Het leveringsproces voor het maaltarwecontract is versterkt.  

Het magere melkpoedercontract is geschorst, in afwachting van een herstructurering van het 

contract om een meer effectieve oplossing te bieden voor risicobeheersing in de melkindustrie in 

lijn met het aflopen van de EU melkquota's vanaf 1 april 2015  

Bij de aandelenderivaten is ‘s werelds eerste Exchange for Physicals gebaseerd op een index op 

koers voor het eerste kwartaal van 2015. In Nederland en België zijn de Spotlight opties live en 

week futures op de CAC en AEX zijn aangekondigd voor het derde kwartaal, met ondersteuning 

van BNP en Société Générale. De lancering van 86 single stock futures op een serie van liquide 

Euronext onderliggende waarden wordt aangevuld met de uitrol van single stock futures op 127 

namen uit de Eurozone gedurende augustus en september en nog eens 140 producten op niet-

Euro onderliggende waarden voor het einde van het jaar.  

Er is een block trading regime op de CAC 40 future geïntroduceerd om wholesale trading in dit 

belangrijke benchmark contract te faciliteren.  

Een nieuwe en verbeterde liquidity provider regeling voor het PSI future contract werd 

gelanceerd.  

Market data & Indices  

Euronext kondigde zowel de lancering van een nieuwe PEA PME index familie aan als de 3x 

leverage BEL 20 en PSI 20 indices en verbeterde licentieovereenkomsten voor de uitgifte van 

index gebaseerde hefboomproducten.  

Noteringen  

Naast het financieren van de reële economie via onze markten, kondigde Euronext, via onze 

SME marktplaats EnterNext, in juni een overeenkomst aan met Morningstar waarbij zij 

onafhankelijke kwantitatieve aandelenratings zal verschaffen op 220 TMT (Technologie, Media, 

Telecommunicatie) aandelen verdeeld over onze Euronextmarkten om de zichtbaarheid van de 

sector te verhogen en de poel van beleggers te vergroten.  



Tevens biedt de toestemming in juni van de Engelse FCA om een markt in het VK te opereren 

verdere mogelijkheden voor Euronext om zich te profileren als eerste keus voor internationale 

bedrijven die toegang zoeken tot de kapitaalmarkten van Europa.  

 Versteviging van de relaties van Euronext NV met andere beurzen wereldwijd:  

Euronext ondertekende:  

 Een MoU met beurs van Algiers om de samenwerking tussen de markten te verbeteren;  

 Een overeenkomst met betrekking tot de implementatie van de nieuwe UTP-oplossing met 

vier beurzen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA);  

 Een MoU met de Dalian Commodity Exchange om gezamenlijk onderzoek uit te voeren 

naar de promotie, distributie en handel in grondstoffen, het ontwikkelen van nieuwe 

strategieën voor de verbetering van de veilige exploitatie van ordelijke futures- en 

optiemarkten en het bespreken van de haalbaarheid van het gezamenlijk ontwikkelen van 

nieuwe producten.  

 Versterking van Euronext management team  

Euronext heeft haar Raad van Bestuur versterkt met het aantrekken van Jos Dijsselhof als Chief 

Operating Officer (COO) om verandering in onze operatie door te voeren en meer efficiency te 

brengen. Jos Dijsselhof heeft vanaf 31 juli 2014 ook de rol van interim CEO van Euronext 

Amsterdam opgepakt, na de ontslagneming van Cees Vermaas. Eerder in dit halfjaar heeft 

Euronext ook haar senior management versterkt door het aanstellen van drie managers voor de 

segmenten financiële derivaten, grondstoffen en effecten, deze rapporteren aan Lee Hodgkinson, 

CEO van Euronext London en Head of Markets and Global Sales, alsmede de benoeming van 

Hans Schinkel, Senior Vice President van Human Resources.  

Niet-IFRS financiële standaarden  

Ter vergelijking heeft het bedrijf niet-gecontroleerde niet-IFRS standaarden geleverd waaronder:  

 Operationele kosten exclusief afschrijvingen  

 EBITDA, EBITDA marge.  

We definiëren de niet-IFRS standaarden als volgt:  

 Operationele kosten exclusief afschrijvingen als het totaal van Salarissen en secundaire 

arbeidsvoorwaarden, en Andere operationele kosten  



 EBITDA
 
als het bedrijfsresultaat vóór buitengewone items en afschrijvingen,  

 EBITDA marge als het bedrijfsresultaat vóór buitengewone items en afschrijvingen gedeeld 

door omzet.  

Niet-IFRS financiële standaarden zijn niet bedoeld om afzonderlijk te worden beoordeeld of als 

een vervanging voor vergelijkbare IFRS standaarden en moeten alleen worden gelezen in 

samenhang met de geconsolideerde financiële staten.  

Gecorrigeerde 30 juni 2013 Clearing inkomsten en clearing kosten  

Ter vergelijking zijn voor de periode van zes maanden en de drie maanden eindigend op 30 juni 

2013, de wijzigingen in clearing inkomsten, clearing kosten en de volgende impact op de third 

party inkomsten, operationele kosten exclusief afschrijvingen ook opgenomen wanneer 

gecorrigeerd voor de nieuwe Derivaten Clearing Overeenkomst met LCH Clearnet. Dit is 

opgenomen op basis van onze schatting van de inkomsten die we zouden hebben ontvangen en 

het bedrag aan gerelateerde kosten die we zouden hebben betaald onder de Derivaten Clearing 

Overeenkomst, gebaseerd op ons werkelijk handelsvolume voor de gepresenteerde periodes en 

uitgaande dat de Derivaten Clearing Overeenkomst in werking trad met ingang van 1 april 2013.  

1
 Voor de eerste zes maanden periode en de drie maanden periode eindigend op 30 juni 2013 

zijn de wijzigingen in de third party inkomsten en de operationele kosten ook opgenomen 

wanneer aangepast voor de nieuwe derivaten clearing overeenkomst met LCH.Clearnet. Dit is 

opgenomen gebaseerd op onze schatting van het bedrag van inkomsten die we zouden hebben 

ontvangen en het bedrag van gerelateerde kosten die we zouden moeten hebben betaald onder 

de Derivaten Clearing Overeenkomst, gebaseerd op ons daadwerkelijke handelsvolume voor de 

gerepresenteerde periode er vanuit gaande dat de Derivaten Clearing Overeenkomst van kracht 

zou zijn geweest vanaf 1 april 2013, zie ook de specifieke paragraaf en reconciliation pagina’s 6 

en 7.  

2
 operationele optimalisatie en efficiëntiebaten voor belasting  

Reconciliation with IFRS income statement  

The reconciliation of Non-IFRS measures and adjusted measures with the IFRS income 

statement is presented hereafter:  

Million of €     Q2'2014     Q2'2013  
reported  

   Adjustment     Q2'2013  
adjusted  

   Var vs  
reported  

   Var vs  
adjusted  

Third party revenue     116.3     99.5     11.1     110.6     16.9%     5.2%  



o/w Clearing revenue   10.6     11.1   11.1      

ICE transitional revenue & 
Other Income  

   9.2     19.8           19.8              

Total revenue     125.5     119.4     11.1     130.4     5.1%     -3.8%  

Operational expenses excl. 
depreciation & amortization  

 67.4   67.2   6.5   73.7   0.4%   -8.5%  

o/w Clearing expenses     6.4           6.5     6.5              

EBITDA   58.1   52.2   4.5   56.7   11.2%   2.4%  

EBITDA margin     46.3%     43.7%           43.5%              

Depreciation & amortization     4.1     5.1           5.1              

Operating profit before 
exceptional items  

   54.0     47.1     4.5     51.6     14.6%     4.6%  

               

Million of €     H1'2014     H1'2013  
reported  

   Adjustment     H1'2013  
Adjusted  

   Var vs  
reported  

   Var vs  
adjusted  

Third party revenue     222.5     197.2     11.1     208.2     12.9%     6.9%  

o/w Clearing revenue   10.6     11.1   11.1      

ICE transitional revenue & 
Other Income  

   16.5     42.2           42.2              

Total revenue     239.0     239.4     11.1     250.5     -0.2%     -4.6%  

Operational expenses excl. 
depreciation & amortization  

 128.8   143.3   6.5   149.8   -10.1%   -14.0%  

o/w Clearing expenses     6.4           6.5     6.5              

EBITDA   110.2   96.1   4.5   100.6   14.7%   9.5%  

EBITDA margin     46.1%     40.2%           40.2%              

Depreciation & amortization     8.8     9.9           9.9              

Operating profit before 
exceptional items  

   101.4     86.3     4.5     90.8     17.6%     11.7%  

               

Cash markets activity  

[Financiële tabellen niet inbegrepen]  

Derivatives markets activity  

[Financiële tabellen niet inbegrepen]  

Reported operating profit, quarterly results  

[Financiële tabellen niet inbegrepen]  

Condensed Interim Consolidated Income Statement  

[Financiële tabellen niet inbegrepen]  

Condensed Interim Consolidated Statement of Comprehensive Income  



[Financiële tabellen niet inbegrepen]  

Condensed Interim Consolidated Balance Sheet  

[Financiële tabellen niet inbegrepen]  

Condensed Interim Consolidated Statement of Cash Flows  

[Financiële tabellen niet inbegrepen]  

Halfjaarlijks financieel verslag 2014 is beschikbaar op: www.euronext.com  

Financiële kalender  

Q3’ 2014 resultaten                 6 november 2014  

Jaarcijfers 2014       26 februari 2015  

         

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 het MKB mogelijk maakt.  

Disclaimer  

Dit persbericht dient slechts ter informatie en kan niet worden beschouwd als een aanbeveling tot 

beleggingsactiviteiten. Dit persbericht wordt aangeboden in de staat waarin het zich bevindt, 

zonder enige waarborg of garantie van welke aard dan ook. Hoewel de nodige aandacht is 

besteed aan de juistheid van de inhoud, geeft Euronext geen garantie met betrekking tot de 

juistheid of volledigheid van de informatie in deze publicatie. Euronext kan niet aansprakelijk 
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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.  
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