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1. SAMENVATTING 
 
Deze samenvatting belicht een aantal aspecten van de activiteiten van de Onderneming, de 
geconsolideerde financiële informatie en de Emissie en dient te worden beschouwd als een introductie 
op dit Prospectus. Iedere beslissing om te beleggen in de Rechten en in de Nieuwe Aandelen dient te 
worden gebaseerd op dit Prospectus als geheel, inclusief eventuele aanvullingen en de documenten 
die daarin door verwijzing zijn opgenomen. De Onderneming aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 
op basis van alleen deze samenvatting, inclusief een vertaling daarvan, tenzij deze misleidend, 
onnauwkeurig of in strijd is met andere delen van dit Prospectus. Wanneer een eis met betrekking tot 
de informatie in dit Prospectus wordt ingediend bij een rechtbank in een lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte (een “Lidstaat”) kan van de eiser worden verlangd, conform de nationale 
wetgeving van de Lidstaat waar de eis is ingediend, de kosten te dragen van de vertaling van dit 
Prospectus alvorens het geding aanvangt. 
 
In dit Prospectus verwijzen “BinckBank” en “de Onderneming” naar BinckBank N.V. en haar 
dochterondernemingen. De “Combinatie” verwijst naar de combinatie van BinckBank en Alex na de 
Acquisitie. 
 
1.1 Samenvatting van de activiteiten 
 
BinckBank is een in Nederland gevestigde, op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext genoteerde 
online bank voor beleggers die snelle toegang biedt tegen lage kosten tot de belangrijkste 
internationale financiële markten, die zorgvuldige administratieve verwerking van effecten- en 
geldtransacties aanbiedt en uitgebreide marktinformatie verstrekt. De activiteiten van de Onderneming 
als online broker gingen in 2000 van start. BinckBank heeft kantoren in Nederland en België en is van 
plan medio 2008 een kantoor in Frankrijk te openen. Op 30 september 2007 leverde BinckBank 
diensten aan circa 73.800 particuliere beleggers in Nederland en België en had circa 270 
medewerkers in dienst. 
 
Kernactiviteiten, bedrijfsmodel en bedrijfstakken 
 
De kernactiviteiten van BinckBank zijn verdeeld over twee business units: Retail en Professional 
Services. De business unit Retail levert brokerage-diensten aan particuliere beleggers en de business 
unit Professional Services levert brokerage- en administratieve diensten aan zakelijke klanten, 
waaronder vermogensbeheerders, banken en institutionele beleggers. Recent heeft BinckBank de 
activiteiten op het gebied van obligatiehandel afgestoten en is zij voornemens de resterende 
activiteiten in de effectenhandel af te stoten. Voorts verleent BinckBank aan haar klanten bepaalde 
bancaire diensten ter ondersteuning van haar brokerage-activiteiten en is BinckBank lid van 
verschillende effectenbeurzen. 
 
Strategie 
 
De bedrijfssstrategie van BinckBank is om particuliere en professionele beleggers te voorzien van (i) 
snelle toegang tot de belangrijkste financiële markten wereldwijd tegen lage kosten, (ii) zorgvuldige 
administratieve verwerking van effecten- en geldtransacties en (iii) uitgebreide marktinformatie. 
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Door beleggers een kwaliteitsproduct tegen lage kosten aan te bieden in combinatie met veel 
aandacht voor de klant, tracht BinckBank van de investeerders ambassadeurs voor de diensten van 
BinckBank te maken. BinckBank streeft ernaar waarde te creëren voor haar Aandeelhouders door zich 
te richten op groei van het klantenbestand en maximalisering van de klanttevredenheid.  
 
Overwegingen voor de Emissie 
 
Op 30 oktober 2007 is BinckBank met Rabobank overeengekomen om alle activa en passiva van Alex 
over te nemen voor een bedrag in contanten van circa €390 miljoen. Alex is een niet in een aparte 
vennootschap ondergebrachte onderneming die thans onderdeel uitmaakt van Rabobank en die de 
mogelijkheid biedt online te handelen in effecten, opties en andere financiële instrumenten en die 
daarnaast ook bepaalde online bancaire, advies- en vermogensbeheerdiensten onder de 
handelsnaam Alex aanbiedt. 
 
BinckBank is van mening dat de Acquisitie een aantrekkelijke strategische stap is aangezien de 
ondernemingen van BinckBank en Alex goed op elkaar aansluiten. In het bijzonder zal de Acquisitie 
BinckBank in staat stellen haar activiteiten te versterken door (i) de beschikking over twee sterke 
labels die samen een toonaangevende online bank voor beleggers vormen met een Europese top-5 
positie, (ii) een verbreding van de klantenbasis door een meer gediversifieerd productaanbod, (iii) de 
realisatie van substantiële schaalvoordelen en kostenbesparingen en (iv) voordeel te halen uit het 
bundelen van het innovatieve potentieel en de langdurige ervaring van de twee Nederlandse pioniers 
op het gebied van internet brokerage. 
 
Na de Aquisitie wordt de huidige strategie uitgebreid door toevoeging van online spaardiensten en 
online advies- en vermogensbeheerdiensten, zodat een Europese fullservice online bank voor 
beleggers wordt gevormd.  
 
Risicofactoren 
 
Hieronder volgt een samenvatting van de risico’s die verbonden zijn aan de Onderneming, de 
Combinatie, de Acquisitie, de Emissie, de Rechten en de Nieuwe Aandelen. Een meer gedetailleerde 
uiteenzetting kan worden gevonden in "Risk Factors".  
 
Risico’s met betrekking tot de activiteiten van de Onderneming 

 
• Ontwikkeling van de aandelenmarkt; 
• De hevige concurrentie op de markt voor online brokerage in Nederland en in het buitenland 

kan een materiële invloed hebben op de activiteiten van BinckBank; 
• BinckBank kan worden bloot gesteld aan informatietechnologiestoringen; 
• De veiligheid van de computersystemen van BinckBank kan niet worden gegarandeerd; 
• Risico’s met betrekking tot onjuiste verwerking van gegevens; 
• BinckBank is mogelijk niet in staat haar BPO diensten te ontwikkelen; 
• BinckBank is mogelijk niet in staat de risico’s te beheersen die samenhangen met haar 

internationale transacties en met haar potentiële uitbreiding naar nieuwe markten; 
• Een significant deel van de activiteiten van BinckBank is geconcentreerd in één business unit 

in Nederland; 
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• Risico’s met betrekking tot de prijzen van financiële instrumenten; 
• BinckBank staat bloot aan wijzigingen in de hoogte van rentevoeten; 
• Kredietrisico’s die kunnen leiden tot een financieel verlies voor BinckBank; 
• Liquiditeitsrisico’s met betrekking tot de financiële positie van BinckBank; 
• BinckBank is onderhevig aan wisselkoers gerelateerde risico’s; 
• Het succes van BinckBank is afhankelijk van haar vermogen om de groei te beheersen; 
• BinckBank is afhankelijk van de voortdurende prestatie van haar sleutelfunctionarissen; 
• De hoogte van het dividend dat aan Aandeelhouders wordt uitgekeerd kan fluctueren en 

BinckBank kan niet garanderen dat in de toekomst dividend vastgesteld of betaald zal worden; 
• BinckBank staat bloot aan het risico van wetswijzigingen of veranderingen in de interpretatie 

van wetten; 
• De Onderneming kan blootstaan aan juridische en reputatierisico’s die kunnen ontstaan bij de 

uitoefening van haar activiteiten en de uitkomst van hiermee verbonden juridische aanspraken 
kan moeilijk te voorspellen zijn; 

• Het onvermogen om de Acquisitie af te ronden zou de operationele resultaten van de 
Onderneming negatief kunnen beïnvloeden; 

• Toekomstige acquisities door de Onderneming. 
 

Risico’s met betrekking tot de Acquisitie en de activiteiten van de Combinatie 
 

• Risico’s bij de ontvlechting van Alex en Rabobank; 
• BinckBank is mogelijk niet in staat Alex te integreren in haar Onderneming; 
• De Combinatie is mogelijk niet in staat de bedrijfs- en synergievoordelen van de Acquisitie te 

realiseren; 
• De Combinatie is mogelijk niet in staat de fiscale besparingen als gevolg van de afschrijving 

van haar Fiscale Goodwill volledig te realiseren; 
• IT-gerelateerde risico’s van de Combinatie; 
• De Combinatie is afhankelijk van de voortdurende diensten van IT sleutelfunctionarissen van 

Alex; 
• De Acquisitie zou kunnen leiden tot het verlies van klanten voor de Combinatie; 
• Risico’s voor de Combinatie met betrekking tot regelgeving en toezicht; 
• Als gevolg van de Acquisitie stijgen de vaste kosten van de Combinatie, waardoor ook het 

break-even punt van de Combinatie hoger komt te liggen hetgeen mogelijk leidt tot een hoger 
risico op nalatigheid; 

• De boekhoudkundige grondslagen van BinckBank vereisen dat de Onderneming de Acquisitie 
op reële waarde waardeert, hetgeen een significante invloed zal hebben op de jaarrekening 
van BinckBank; uitzonderlijke waardeverminderingsverliezen van goodwill kunnen zich 
voordoen en zouden kunnen leiden tot een significante invloed op de winst- en 
verliesrekening. 

 
Risico’s met betrekking tot de Rechten en de Gewone Aandelen 

 
• Als u niet al uw Rechten uitoefent, zal uw procentuele bezit van de Gewone Aandelen 

aanzienlijk verwateren; 
• Als u uw Rechten niet op de juiste wijze uitoefent vóór het eind van de Inschrijvingsperiode, 

kunt u de Rechten niet langer uitoefenen en u krijgt hiervoor mogelijk geen vergoeding; 
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• BinckBank kan geen garantie geven dat er een liquide markt voor de Rechten zal ontstaan en, 
indien er wel een markt ontstaat, kunnen de Rechten onderhevig zijn aan een grotere 
volatiliteit dan de Gewone Aandelen; 

• Het is mogelijk dat de markt voor Gewone Aandelen niet liquide is; 
• De verhandelbaarheid van de Gewone Aandelen kan verminderen en de koers van de 

Gewone Aandelen kan fluctueren en dalen tot onder de Uitgifteprijs; 
• Aandeelhouders in bepaalde jurisdicties kunnen mogelijk niet deelnemen aan de 

Claimemissie en kunnen verwatering van hun belang ondervinden; 
• Als Aandeelhouder kunt u een onmiddellijke en substantiële waardevermindering van de 

Nieuwe Aandelen ondervinden; 
• Het bezit van de Gewone Aandelen kan voor een deel zijn geconcentreerd bij één of meer 

grootaandeelhouders en hun belangen kunnen strijdig zijn met de belangen van andere 
Aandeelhouders; 

• Toekomstige verkopen of de mogelijkheid van toekomstige verkopen van een aanzienlijk 
aantal Gewone Aandelen door Aandeelhouders kan leiden tot een koersdaling van de 
Gewone Aandelen; 

• Wanneer effecten- of sectoranalisten geen research of rapporten over de activiteiten van 
BinckBank publiceren, of wanneer zij hun aanbevelingen met betrekking tot de Gewone 
Aandelen naar beneden bijstellen, zouden de koers en het handelsvolume van de Gewone 
Aandelen kunnen verminderen; 

• Een wezenlijke verandering in de activiteiten van Alex zou de Emissie kunnen beïnvloeden; 
• Wanneer het sluiten van de Emissie niet plaatsvindt op de Sluitingsdatum en de Emissie 

wordt ingetrokken, vervallen zowel de uitgeoefende als de niet uitgeoefende Rechten zonder 
vergoeding voor de houders en de reeds gedane inschrijvingen op en de toekenning van 
Nieuwe Aandelen zullen worden geannuleerd. 
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1.2 Samenvatting van de Emissie 
 
Uitgevende instelling BinckBank N.V. 
  
Aantal uitstaande Gewone Aandelen op de 
datum van dit Prospectus 

30.837.403 

  
Aantal uitstaande Gewone Aandelen na 
uitgifte van Nieuwe Aandelen 

77.093.508 

  
Gebruik van de opbrengst De netto-opbrengst van de Emissie zal worden 

gebruikt om een deel van de aankoopprijs van de 
Acquisitie te betalen. 

  
Notering van en handel in de Gewone 
Aandelen 

De uitstaande Gewone Aandelen zijn genoteerd 
aan en worden verhandeld op Euronext 
Amsterdam met het symbool “BINCK”. 

  
Stemrecht Elk Gewoon Aandeel geeft de houder het recht 

één stem uit te brengen in de algemene 
vergadering van Aandeelhouders van de 
Onderneming (de “Algemene Vergadering”). 

  
Emissie De Emissie omvat 46.256.105 Nieuwe Aandelen, 

die worden aangeboden zoals beschreven in dit 
Prospectus. 

  
Uitgifteprijs €8,32 per Nieuw Aandeel 
  
Rechten De bestaande Aandeelhouders op de 

Registratiedatum krijgen, met inachtneming van 
de van toepassing zijnde effectenwetgeving, 
Rechten toegekend om in verhouding tot hun 
belang in Gewone Aandelen in te schrijven op 
Nieuwe Aandelen tegen de Uitgifteprijs. Ieder 
daarvoor in aanmerking komend persoon die 
Gewone Aandelen houdt onmiddellijk na 
beurssluiting van Euronext Amsterdam op de 
Registratiedatum, heeft recht om in te schrijven 
op 3 Nieuwe Aandelen voor ieder 2 gehouden 
Rechten. Rechten kunnen slechts worden 
uitgeoefend in veelvouden van 2. Er worden 
geen fracties van Gewone Aandelen uitgegeven. 
 
Als u houder bent van Gewone Aandelen op de 
Registratiedatum zal de financiële tussenpersoon 
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via wie u Gewone Aandelen houdt, u normaliter 
details verstrekken over het totale aantal 
toegekende Rechten, met inachtneming van de 
van toepassing zijnde effectenwetgeving. Uw 
financiële tussenpersoon zal u deze informatie 
verstrekken conform de gebruikelijke klantrelatie 
procedures. U dient contact op te nemen met uw 
financiële tussenpersoon als u Aandeelhouder 
bent en aan u Rechten  zijn toegekend, maar als 
u geen informatie met betrekking tot de 
Claimsemissie heeft ontvangen. 

  
Registratiedatum De Registratiedatum is onmiddellijk na sluiting 

van de handel in de Gewone Aandelen op 
Euronext Amsterdam om 17.40 uur CET op 27 
november 2007. 

  
Handel in de Rechten Handel in de Rechten op Euronext Amsterdam 

zal naar verwachting beginnen op 28 november 
2007 en zal eindigen op of omstreeks 13.15 uur 
CET op 10 december 2007. De Rechten zullen 
worden verhandeld onder het symbool ”BBRI”. 
 
Als u een Aandeelhouder bent en u wilt alle of 
een deel van uw Rechten verkopen en u houdt 
uw Gewone Aandelen via een financieel 
tussenpersoon, dient u de financiële 
tussenpersoon via wie u uw Rechten houdt, 
hiervan op de hoogte te stellen overeenkomstig 
de aanwijzingen die u van hem heeft ontvangen. 
Als u een in aanmerking komend persoon bent, 
kunt u uw financieel tussenpersoon ook opdracht 
geven namens u Rechten te kopen. 
 
Als u in de Rechten wilt handelen of deze wilt 
kopen, dient u zich ervan bewust te zijn dat er 
beperkingen kunnen zijn met betrekking tot de 
aankoop en/of uitoefening van uw Rechten en de 
verwerving van Nieuwe Aandelen indien u 
gesitueerd bent in een andere juridictie dan 
Nederland of België en om die reden niet in 
aanmerking komt om deel te nemen aan de 
Claimemissie. 

  
Inschrijfperiode Afhankelijk van de van toepassing zijnde 

effectenwetgeving kunnen in aanmerking 
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komende personen hun Rechten alleen 
rechtsgeldig uitoefenen tijdens de 
Inschrijfperiode. De uiterste datum en/of tijd 
waarop u uitoefeninstructies rechtsgeldig 
kunt doorgeven, kunnen eerder dan het einde 
van de Inschrijfperiode liggen, afhankelijk van 
de financiële tussenpersoon via wie u uw 
Rechten houdt. 
 
Wanneer u eenmaal uw Rechten heeft 
uitgeoefend, kunt u deze uitoefening niet 
herroepen of wijzigen, tenzij BinckBank een 
materiële voorwaarde van de Emissie aanpast, of 
dit Prospectus op een materiële wijze wijzigt. Als 
u uw Rechten heeft uitgeoefend, bent u verplicht 
de Uitgifteprijs te betalen voor elk Nieuw Aandeel 
waarop u heeft ingeschreven. 
 
Als u uw Rechten niet rechtsgeldig heeft 
uitgeoefend vóór het eind van de Inschrijfperiode 
om 15.30 uur CET op 10 december 2007, bent u 
niet meer in de mogelijkheid uw Rechten uit te 
oefenen. 

  
Restant Plaatsing  Na afloop van de Inschrijfperiode zullen de 

leiders van het emissiesyndicaat (de Joint Global 
Coordinators), conform de voorwaarden van de 
Underwriting Agreement, overgaan tot de 
Restant Plaatsing, waarbij de Restant Aandelen, 
zijnde de resterende Nieuwe Aandelen die naar 
aanleiding van de uitoefening van de Rechten 
konden worden uitgegeven, maar waarop tijdens 
de Inschrijfperiode niet is ingeschreven, ter 
verkoop aangeboden via een onderhandse 
plaatsing aan institutionele beleggers in 
Nederland of daarbuiten. 
 
De prijs per Restant Aandeel zal ten minste gelijk 
zijn aan de Uitgifteprijs plus de verkoopkosten 
die samenhangen met de onderhandse plaatsing 
(inclusief eventuele BTW). 
 
De Restant Plaatsing zal naar verwachting 
aanvangen op 11 december 2007 en niet later 
eindigen dan om 17.30 uur CET op 11 december 
2007. 
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Op iedere Restant Aandeel dat niet wordt 
verkocht tijdens de Restant Plaatsing zal worden 
ingeschreven en betaald door de Joint Global 
Coordinators tegen de Uitgifteprijs, conform de 
voorwaarden in de Underwriting Agreement. 

  
Betaling  Na afronding van de Restant Plaatsing en indien 

de totale opbrengst van de Restant Aandelen, 
die zijn aangeboden en verkocht in de Restant 
Plaatsing, na aftrek van verkoopkosten (inclusief 
eventuele BTW) de totale Uitgifteprijs van deze 
Restant Aandelen overtreft (“Overschot”), heeft 
iedere houder van een Recht dat niet was 
uitgeoefend aan het einde van de Inschrijfperiode 
recht op een deel van het Overschot in contanten 
in verhouding tot het aantal niet uitgeoefende 
Rechten dat zich in het depot van de houder 
bevindt (“Betaling”), doch alleen wanneer dat 
bedrag meer is dan € 0,01 per niet uitgeoefend 
Recht. 
 
Wanneer BinckBank heeft aangekondigd dat een 
Overschot beschikbaar is voor uitkering aan 
houders van niet uitgeoefende Rechten en u 
heeft binnen een redelijke termijn na afsluiting 
van de Restant Plaatsing geen betaling 
ontvangen, dient u contact op te nemen met de 
financiële tussenpersoon via wie u de niet 
uitgeoefende Rechten houdt. 
 
BinckBank kan niet garanderen dat de Restant 
Plaatsing met succes zal worden afgerond. In het 
geval van een Restant Plaatsing zijn BinckBank, 
de Subscription Agent, de Joint Global 
Coordinators of enig persoon die inschrijvingen 
faciliteert op de Restant Aandelen niet 
verantwoordelijk voor het uitblijven van een 
Overschot dat voortkomt uit de plaatsing van de 
Restant Aandelen in de Restant Plaatsing. 
 
Een zeer beperkt aantal van de uitstaande 
Gewone Aandelen (maximaal 1.502) van de 
Onderneming bestaat uit klassieke 
toonderstukken. De houders van deze klassieke 
toonderstukken zijn niet bij de Onderneming 
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bekend. Aan hen worden dezelfde Rechten 
toegekend als de andere aandeelhouders. 
Echter, aangezien de houders van deze 
klassieke toonderstukken niet bekend zijn bij de 
Onderneming, dient een houder die besluit zijn 
Rechten niet uit te oefenen of te verhandelen en 
om die reden recht heeft op Betaling, dit aan de 
Onderneming te melden. De klassieke 
toonderstukken worden omgeruild in Gewone 
Aandelen aan toonder zodra de houder van de 
klassieke toonderstukken zich bij de 
Onderneming of zijn financiële tussenpersoon 
meldt om zijn Rechten uit te oefenen of te 
verhandelen of om dividend of Betaling te 
ontvangen. Aangezien het onmogelijk is om vast 
te stellen of de houder van klassieke 
toonderstukken deze stukken op de 
Registratiedatum in bezit had, krijgt elke houder 
van klassieke toonderstukken die zich bij de 
Onderneming meldt, recht op Betaling voor een 
periode van vijf jaar na afsluiting van de Restant 
Plaatsing. Na afloop van deze termijn vervalt de 
Betaling aan de Onderneming. 

  
Joint Global Coordinators en Joint 
Bookrunners 

Fortis Bank (Nederland) N.V. en ING Bank N.V. 

  
Subscription Agent ING Bank N.V. 
  
Listing Agent Fortis Bank (Nederland) N.V. 
  
Betaling en levering De betaling van de Nieuwe Aandelen aan de 

Subscription Agent dient niet later plaats te 
vinden dan op de Sluitingsdatum, die naar 
verwachting is op 14 december 2007. 
 
Als u uw Rechten houdt via een financiële 
tussenpersoon dient u de Uitgifteprijs te betalen 
voor de Nieuwe Aandelen waarop u heeft 
ingeschreven in overeenstemming met de 
instructies die u van uw financiële tussenpersoon 
ontvangt. Financiële tussenpersonen kunnen 
verlangen dat betalingen aan hen plaatsvinden 
vóór de Sluitingsdatum. 
 
Levering van de Nieuwe Aandelen zal 
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plaatsvinden via het girale systeem van 
Euroclear Nederland. 

  
Rangorde en dividend De Nieuwe Aandelen zullen, na uitgifte, in alle 

opzichten in rangorde gelijkgesteld zijn aan de 
dan uitstaande Gewone Aandelen en zullen recht 
geven op ieder dividend dat BinckBank op de 
Gewone Aandelen vaststelt na de uitgiftedatum. 

  
Notering en handel in de Nieuwe Aandelen Voor de Nieuwe Aandelen zal notering worden 

aangevraagd op Euronext Amsterdam. 
BinckBank verwacht dat de Nieuwe Aandelen tot 
de notering zullen worden toegelaten en dat de 
handel in de Nieuwe Aandelen op Euronext 
Amsterdam zal aanvangen op 14 december 
2007, onvoorziene omstandigheden 
voorbehouden. 
 
De Nieuwe Aandelen zullen op Euronext 
Amsterdam genoteerd en verhandeld worden 
onder het symbool "BINCK". 

  
Codes voor de Gewone Aandelen (inclusief 
de Nieuwe Aandelen) 

Fondscode : 33557  
ISIN : NL0000335578 
Algemene code : 027219721 

  
Codes voor de Rechten Fondscode : 85323 

ISIN : NL0000853232 
Algemene code : 033271557 

  
Beperkingen ten aanzien van verkoop en 
overdracht 

Noch de Onderneming, noch de Joint Global 
Coordinators zullen enige actie ondernemen om 
aanbieding aan het publiek toe te staan van de 
Rechten en de Nieuwe Aandelen in een 
jurisdictie buiten Nederland en België. De 
Rechten en de Nieuwe Aandelen zijn en worden 
niet geregistreerd conform de Securities Act en 
mogen niet worden aangeboden, uitgegeven, 
verkocht, opgenomen, geleverd of overgedragen 
in of naar de Verenigde Staten, waar er evenmin 
afstand van mag worden gedaan. Met 
inachtneming van de van toepassing zijnde 
effectenwetgeving worden de Rechten 
toegekend aan bestaande Aandeelhouders. De 
Rechten mogen uitsluitend worden uitgeoefend 
door in aanmerking komende personen. De 
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Nieuwe Aandelen worden door de Onderneming 
uitsluitend aangeboden volgens Regulation S en 
uitsluitend in die jurisdicties waarin en uitsluitend 
aan die personen aan wie aanbieding en 
plaatsing van de Nieuwe Aandelen (door de 
uitoefening van Rechten of anderszins) wettig 
kan worden gedaan. 
 
De houders van Rechten die hun Rechten 
uitoefenen of verhandelen of personen die 
Rechten kopen, worden geacht te hebben 
voldaan aan de verklaringen en garanties zoals 
beschreven in dit Prospectus. 
 
Potentiële beleggers in de Rechten of de Nieuwe 
Aandelen dienen de “Selling and Transfer 
Restrictions" zorgvuldig te lezen. 

  
Emissievoorwaarden De Emissie is onderworpen aan een aantal 

voorwaarden ten gunste van de Joint Global 
Coordinators. Wanneer aan één of alle 
voorwaarden van de Emissie niet wordt voldaan 
en de Joint Global Coordinators geen afstand 
van hun recht doen, of wanneer bepaalde 
omstandigheden zich voordoen voorafgaand aan 
de betaling en levering van de Nieuwe Aandelen, 
kunnen de Joint Global Coordinators de 
Underwriting Agreement beëindigen, in welk 
geval de verplichting van de Joint Global 
Coordinators om in te schrijven op en te betalen 
voor eventuele Restant Aandelen die tijdens de 
Restant Plaatsing niet worden verkocht, zal 
vervallen. In dit geval zal de Emissie worden 
ingetrokken. Bij intrekking van de Emissie 
vervallen de toegekende Rechten zonder 
vergoeding aan de houders of de personen die 
aanspraak hadden op de rechten die eraan 
verbonden waren en de Nieuwe Aandelen zullen 
niet worden aangeboden en uitgegeven. Alle 
inschrijfgelden die de Onderneming heeft 
ontvangen, zullen terstond worden terugbetaald 
zonder rente. Het vervallen van Rechten heeft 
geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van 
reeds afgewikkelde transacties in de Rechten, 
maar niet-afgewikkelde transacties worden 
geacht nietig te zijn. Er zal geen terugbetaling 
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plaatsvinden wegens in de markt gekochte 
Rechten. Alle transacties in Rechten 
voorafgaand aan de Sluitingsdatum zijn 
uitsluitend voor risico van de betrokken partijen. 
De Onderneming, de Subscription Agent, de 
Joint Global Coordinators en Euronext 
Amsterdam aanvaarden geen enkele 
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor 
enig verlies of schade die door een persoon is 
geleden als gevolg van het intrekken van de 
Emissie of (de hiermee verband houdende) 
annulering van iedere transactie op Euronext 
Amsterdam. 

  
Blokkeringsclausules De Onderneming en de leden van de Raad van 

Bestuur zijn met de Joint Global Coordinators 
bepaalde blokkeringsclausules overeengekomen. 
Deze afspraken gelden vanaf de datum van dit 
Prospectus tot 180 dagen na de Sluitingsdatum. 

  
Toepasselijk recht Nederlands recht.  
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1.3 Samenvatting van financiële informatie 
 
De hieronder volgende samenvatting van financiële informatie dient te worden gelezen in samenhang 
met de geconsolideerde jaarrekening en de toelichting daarop van de Onderneming opgenomen 
elders in dit Prospectus. 
 

Winst- en verliesrekening 
(x €1.000) 

Eerste halfjaar 2007 
 

Eerste halfjaar 2006 

Baten 32.456  23.671 
Lasten - 15.167  - 9.042 
Winst vóór belastingen 17.289  14.629 
Belastingen - 4.172  - 3.983 
Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 13.117  10.646 
Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 658  585 
Netto Resultaat 13.775  11.231 
    
Kosten/opbrengsten ratio 46,7%  38,2% 
    
Cijfers per Gewoon Aandeel    
WPA €0,45  €0,37 
Dividend per Gewoon Aandeel €0,14  €0,11 
    
Aantal transacties 1,4 miljoen  1,1 miljoen 
Toevertrouwd vermogen (x €  miljard) 3,4  2,1 
Aantal klanten 68.500  45.900 

 
Figuur 1 – Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2007 en het eerste halfjaar 2006 
 

Winst- en verliesrekening 
(x €1.000) 

Uit jaarverslag 2006 Uit jaarverslag 2005 

 2006 2005 2005 2004 
Baten 55.682 44.113 50.191 39.965 
Lasten - 26.752 - 26.322 - 31.521 - 35.051 
Winst vóór belastingen 28.930 17.791 18.670 4.914 
Belastingen - 5.120 - 4.879 - 5.142 - 1.606 
Resultaat uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten 23.810 12.912 13.528 3.308 
Resultaat uit beëindigde 
bedrijfsactiviteiten 

199 616 – – 

Netto Resultaat 24.009 13.528 13.528 3.308 
     
Kosten/opbrengsten ratio 48,0% 59,7% 62,8% 87,7% 
     
Cijfers per Gewoon Aandeel     
WPA €0,79 €0,45 €0,45 €0,10 
Dividend per Gewoon Aandeel €0,40 €0,22 €0,22 €0,05 
     
Aantal transacties 2,1 miljoen 1,2 miljoen 1,2 miljoen 0,5 miljoen 
Toevertrouwd vermogen (x € miljard) 2,7 1,6 1,6  0,7 
Aantal klanten 54.100 32.800 32.800 19.900 

 
Figuur 2 – Winst- en verliesrekeningen over de jaren 2004, 2005 en 2006 
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De verschillen in de bovenstaande cijfers over 2005 hebben betrekking op aanpassingen voor 
activiteiten die in 2006 zijn beëindigd. De cijfers over 2004 zijn niet aangepast voor de in 2006 
beëindigde bedrijfsactiviteiten. 
 


