
 

 

 
 

 

Persbericht  

 

Euronext lanceert AEX® All-Tradable Index en AEX® All-
Tradable Alternative Weighting Index 
 
NIEUWE INDICES VOOR DE 75 GROOTSTE ONDERNEMINGEN OP DE AMSTERDAMSE BEURS 

 
Amsterdam – 12 december 2013 – Euronext N.V., een volledige dochteronderneming van 
IntercontinentalExchange Group (NYSE: ICE), breidt haar succesvolle reeks van indices uit met de 
toevoeging van twee nieuwe indices; de AEX® All-Tradable Index en de AEX® All-Tradable Alternative 
Weighting Index.  
 
De AEX® All-Tradable Index bevat alle ondernemingen uit de AEX®, AMX® en AScX®. Met de nieuwe 
index is de belegger dus in staat om de ontwikkeling te volgen van de 75 grootste ondernemingen van 
de Amsterdamse beurs. Als variant hierop lanceert Euronext tevens de AEX® All-Tradable Alternative 
Weighting Index. Deze index omvat ook alle ondernemingen uit de AEX®, AMX® en AScX®, echter tijdens 
de herweging van deze index wordt gebruik gemaakt van een aangepaste capping die een gelijkmatiger 
verdeling van de gewichten van de verschillende bedrijven realiseert.  
 
George Patterson, Hoofd van Euronext Indices: “Vanaf nu kunnen beleggers in één oogopslag de 
koersontwikkeling zien van een brede selectie van ondernemingen die verhandeld worden op de 
Amsterdamse beurs. Bovendien kunnen de indices als onderliggende waarde voor nieuwe producten 
dienen en bieden zij daardoor nieuwe investeringsmogelijkheden. Het is een mooie toevoeging aan ons 
brede aanbod van indices binnen de AEX® familie.”  
 
De AEX® All-Tradable Index wordt gewogen op dezelfde wijze als de AEX®, AMX® en AScX®: de 
ondernemingen worden gewogen op basis van vrij verhandelbare marktkapitalisatie en met een 
zogenoemde capping van 15%. Deze capping wordt bij elke jaarlijkse herweging in maart vastgesteld en 
zorgt ervoor dat ondernemingen voor maximaal 15% meewegen in de index.  
 
De AEX® All-Tradable Alternative Weighting Index volgt eveneens dezelfde wegingswijze als de AEX®, 
AMX® en AScX® op basis van de vrij verhandelbare marktkapitalisatie, echter met een aangepaste 
capping van 9% . Bovendien geldt hier een maximum gewicht voor alle ondernemingen die voor meer 
dan 4,5% meewegen. Zij kunnen in totaal maximaal 36% van de index uitmaken op de herwegingsdatum. 
De capping voor de AEX® All-Tradable Alternative Weighting Index wordt elk kwartaal opnieuw 
vastgesteld. 
 
De AEX® All-Tradable en AEX® All-Tradable Alternative Weighting indices zullen berekend worden als 
prijs index, netto herbeleggingsindex en als bruto herbeleggingsindex. De indices worden iedere 15 
seconden gepubliceerd. 
 

Notes to Editors 
Voor de index reglementen zie www.nyx.com/index-rules  

 

http://www.nyx.com/index-rules
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About IntercontinentalExchange Group 

IntercontinentalExchange Group (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. 

 

ICE Safe Harbour Statement  

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, 2012, as filed with the SEC on February 6, 2013. 

 
“AEX®”,”AEX-Index®”, “AMX®”, “AMX-Index®” and “AScX®” are registered trademarks of Euronext N.V. 
or its subsidiaries  
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