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NYSE Euronext benoemt Eric Forest tot Voorzitter en CEO 

van EnterNext  
Eric Forest vandaag met Dominique Cerutti in Marseille en Lyon voor de Franse 

regionale introductie van EnterNext.  
 

 

Amsterdam, Brussel, Lissabon, Parijs - 10 juni 2013 - NYSE Euronext (NYX) heeft vandaag de 

benoeming van Eric Forest aangekondigd als Voorzitter en CEO van EnterNext, de marktplaats voor 

het middelgrote en kleine ondernemingen. Over een paar weken treedt hij aan bij NYSE Euronext. 

Vandaag is hij echter al, samen met Dominique Cerutti, President en Deputy CEO van NYSE Euronext 

en voorzitter van de Management Board van Euronext NV, aanwezig voor de eerste fasen van de 

regionale Franse introductie in Marseille en Lyon. 

 

Na zijn studie aan de Ecole des Mines begon de heer Forest in 1986 zijn carrière. In 1992 kwam hij bij 

het ECM-team van Société Générale. In 2003 stapte hij over naar Oddo Corporate Finance om daar de 

Equity Capital Markets-activiteiten te gaan leiden. Daar is hij verantwoordelijk voor beursintroducties, 

vervolgemissies en secondary offerings. Daarnaast is hij bij Oddo Corporate Finance verantwoordelijk 

voor de Corporate Broking-activiteiten. 

 

De afgelopen tien jaar heeft de heer Forest altijd het MKB ondersteund. Hij heeft actief deelgenomen 

aan het overleg op brancheniveau (AMF, AMAFI), talloze middelgrote bedrijven geholpen toegang te 

verkrijgen tot de markt door middel van zijn verantwoordelijkheden bij Oddo, en opgetreden als 

Voorzitter van ALIS, de vereniging van NYSE Alternext Listing Sponsors.  

 

Als CEO van EnterNext zal de heer Forest verantwoordelijk zijn voor alle Europese NYSE Euronext-

activiteiten en middelen met betrekking tot het MKB. Samen met zijn medewerkers zal hij dagelijks 

ondernemingen steunen en het marktmodel (analyse, onderzoek en liquiditeit) en de 

marketingstrategie bepalen. Daarnaast zal hij belast zijn met de ontwikkeling en promotie van het 

dienstenaanbod en zich ter beschikking stellen van ondernemingen op regionaal, landelijk en pan-

Europees niveau.  
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Vandaag begint de Franse regionale introductie van EnterNext, in aanwezigheid van ondernemers en 

anderen die een rol spelen in de financiering van het MKB. De introductietoer stopt eerst in Marseille 

en Lyon, waar de heren Forest en Cerutti de marktintroductie op regionaal niveau zullen presenteren. 

 

"Wij zijn verheugd dat Eric heeft besloten onze marktplaats voor het MKB te komen versterken", aldus 

de heer Cerutti. "Hij heeft diepgaande praktische kennis van midden- en kleinbedrijven en hun 

omgeving. Die kennis blijkt wel uit zijn ervaring en betrokkenheid bij verschillende werkgroepen in de 

financiële community." De benoeming van Eric en zijn aanwezigheid in Marseille en Lyon vandaag 

vertegenwoordigen een belangrijke mijlpaal en getuigen van zijn betrokkenheid en vastberadenheid 

om EnterNext te ontwikkelen. Hij zal een geweldige aanwinst zijn voor ons initiatief."  

 

“Ik feliciteer Eric van harte met deze stap die een bewijs vormt van onze expertise op het gebied van 

aandelenmarkten en ondersteuning van het MKB”, aldus Philippe Oddo, Managing Partner van Oddo 

& Cie. “Dit is een uitgelezen kans voor Eric en wij verheugen ons op de samenwerking met EnterNext 

om de groei van middelgrote bedrijven te financieren en te ondersteunen.”   
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Over NYSE Euronext 

NYSE Euronext (NYX) is een vooraanstaande wereldwijde aanbieder van financiële markten en innovatieve handelstechnologieën. D e 

NYSE Euronext beurzen in Europa en de Verenigde Staten verhandelen aandelen, futures, opties, fixed-income producten en 

Exchange Traded Products. Met ongeveer 8.000 noteringen wereldwijd (exclusief Europese Structured Products) vertegenwoordigen  

de effectenbeurzen van NYSE Euronext – de New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE MKT, NYSE Alternext en NYSE Arca,– 

een derde van het wereldwijde effectenhandelsvolume, de meeste liquiditeit van welke beurzengroep dan ook. Tot NYSE Euronext  

behoort ook NYSE Liffe, een van de grootste Europese derivatenbeurzen en de op één na grootste derivatenbeurs ter wereld naar 

handelswaarde. NYSE Euronext biedt uitgebreide commerciële technologie, connectiviteit en marktdata producten en diensten via  

NYSE Technologies. NYSE Euronext is onderdeel van de S&P 500 index. Voor meer informatie: www.nyx.com 

 

Disclaimer 

None of the information contained in this press release constitutes an offer, solicitation or recommendation to acquire or dispose of any 

security or investment or to engage in any other transaction or to provide legal, tax, accounting or investment advice or services regarding 

the suitability or profitability of any security or investment. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are 

traded on the exchanges operated by NYSE Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. NYSE 

Euronext offers no view on whether investments are appropriate for you  and recommends you obtain independent advice in respect of such 

investments. 

Persons wishing to trade products available on NYSE Euronext markets or wishing to offer such products to third parties (whet her by way of 

admission to listing and/or trading of products, or otherwise) are advised, before doing so, to check their legal and regulatory position in the 

relevant territory and to understand the related risks. NYSE Euronext does not make any recommendations regarding the merit of any 

company, security or other financial product or investment identified in this press release. Similarly, NYSE Euronext does not make any 

recommendation regarding the purchase or sale of any company, security, financial product or investment, endorsed or sponsored by any 

company identified in this press release. This press release is not intended to be, and shall not constitute in any way a binding or legal 

agreement, or impose any legal obligation or duty on NYSE Euronext or any of its affiliates.  

This press release speaks only as of this date. NYSE Euronext disclaims any duty to update the information herein. 

NYSE Euronext refers to NYSE Euronext and its affiliates and references to NYSE Euronext in this publication include each and any such 

company as the context dictates. NYSE Euronext, New York Stock Exchange, NYSE MKT, NYSE Alternext, NYSE Arca and NYSE Liffe are 

registered marks of NYSE Euronext. © 2013, NYSE Euronext – All rights reserved.  
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