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Den Haag, 22 februari 2016  

  

Bookrunners en co-lead manager voor de voorgenomen beursgang van ASR Nederland N.V.   

  

NLFI heeft vijf zakenbanken geselecteerd voor de rollen van bookrunners en co-lead manager voor de 

voorgenomen beursgang van ASR Nederland N.V. (hierna a.s.r). Eind januari van dit jaar heeft NLFI al 

drie zakenbanken geselecteerd voor de rollen van joint global coordinators. Het a.s.r.-syndicaat 

bestaat nu uit acht zakenbanken die zullen optreden als underwriters.  

  

NLFI is tevreden met de kwaliteit van de geselecteerde zakenbanken en de overeenstemming die is 

bereikt over de vergoedingen. NLFI is ook tevreden over de complementariteit en de mix van 

competenties van de groep van geselecteerde zakenbanken binnen het syndicaat. De geselecteerde 

groep van zakenbanken heeft gezamenlijk een breed relevant wereldwijd distributiebereik.  

De geselecteerde zakenbanken zijn (in alfabetische volgorde):  

  

Joint bookrunners: 

- Barclays Bank plc. 

- Coöperatieve Rabobank U.A. 

- HSBC Bank plc.  

- ING Bank N.V.  

 

Co-lead manager: 

- Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG 

  

De drie zakenbanken geselecteerd voor de rollen van global coordinators voor de voorgenomen 

beursgang van a.s.r. zijn (in alfabetische volgorde): ABN AMRO Bank N.V., Citigroup Global Markets 

Limited and Deutsche Bank AG, London Branch. 

  

NLFI heeft hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van de zakenbanken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om 

hoge kennis- en ervaringseisen op het gebied van grote publieke en private verzekeringstransacties, 

met inbegrip van beursintroducties. Ook zijn hoge eisen gesteld aan onderzoekvaardigheden van de 

analisten en de verkoopstrategieën van de zakenbanken. 

 

Als onderdeel van het selectieproces hebben de zakenbanken bovendien bevestigd dat zij in bezit zijn 

van de vereiste vergunningen, dat zij een beloningsbeleid hebben dat voldoet aan de Europese 

normen, dat zij voldoen aan internationale sociale standaarden en dat zij zich onvoorwaardelijk 

conformeren aan de door NLFI opgestelde contracten.  

  

Vervolg   

Er is geen vast tijdschema voor de voorgenomen beursgang van a.s.r. De planning is onder meer 

afhankelijk van de marktomstandigheden.   
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