
        
  
 

Den Haag, 22 February 2016 
 
Actualisering groslijst mogelijke dienstverleners 
 
In februari 2015 heeft NLFI 26 dienstverleners geselecteerd voor een groslijst voor de begeleiding bij 
mogelijke transacties gerelateerd aan de aandelen die NLFI voor de staat houdt (equity capital 
markets transactions). De selectie heeft plaatsgevonden via een open en competitief selectieproces, 
op een transparante, objectieve en non-discriminatoire wijze.  

NLFI is steeds bevoegd om mogelijke dienstverleners toe te voegen aan de groslijst als zij voldoen 
aan dezelfde voorwaarden en criteria die zijn toegepast bij de selectie van dienstverleners in februari 
2015. In augustus 2015 heeft NLFI een actualisering van de groslijst gepubliceerd. Sinds augustus 
2015 heeft NLFI twee dienstverleners geselecteerd die zijn toegevoegd aan de groslijst, te weten RBC 
Europe Limited die is geselecteerd als mogelijke bookrunner (RBC was in februari 2015 al 
geselecteerd als mogelijke co-lead manager) en Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als mogelijke co-
lead manager. De toegevoegde dienstverleners voldoen aan dezelfde voorwaarden en criteria als de 
dienstverleners die in februari 2015 zijn geselecteerd als bookrunner of co-lead manager.  

NLFI heeft met elk van de geselecteerde dienstverleners een raamovereenkomst gesloten. NLFI 
onderscheidt drie rollen binnen de raamovereenkomst, te weten global coordinator, bookrunner en 
co-lead manager. Een nadere selectie voor een specifieke transactie binnen deze groslijst kan 
plaatsvinden nadat politieke besluitvorming over een mogelijke transactie heeft plaatsgevonden. 
Selectie van zakenbanken voor de rollen bij de mogelijke beursintroductie van ASR Nederland N.V. 
heeft inmiddels plaatsgevonden. 

De volgende dienstverleners zijn geselecteerd voor één of meer mogelijke rollen.  

Geselecteerde mogelijke 

dienstverleners 

Global 

coordinator 

Bookrunner Co-lead 

manager 

ABN AMRO Bank N.V. x x x 

Banca IMI S.p.a - Intesa Sanpaolo Group     x 

Banco Santander, S.A.  x x 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 

(BBVA) 

  x 

Barclays Bank plc x x   

BNP Paribas The Netherlands  x   

Citigroup Global Markets Limited x x   

Commerzbank Aktiengesellschaft   x x 

Crédit Agricole Corporate and 

Investment Bank 

 x x 

Credit Suisse Securities (Europe) LTD x x   

Deutsche Bank AG, London Branch x x   

Goldman Sachs International x x   



HSBC Bank plc  x x 

ING Bank N.V.  x x x 

Investec Bank plc   x 

J.P. Morgan Securities plc x x   

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG   x 

KBC Securities N.V.   x 

Keefe, Bruyette & Woods (KBW)   x 

Mediobanca - Banca di Credito 

Finanziario 

 x x 

Merrill Lynch International x x   

Morgan Stanley & Co. International plc x x   

Natixis   x 

Nomura International plc x x   

Rabobank (Coöperatieve Rabobank U.A.) x x   

RBC Europe Limited  x x 

Société Générale x x x 

UBS Limited x x   
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