
        
  
Den Haag, 23 December 2015 

NLFI betaalt discretionaire vergoeding aan investeringsbanken voor de beursgang van ABN AMRO 
Group N.V. 
 
Vandaag maakt NLFI (Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen) bekend dat de 
discretionaire vergoeding voor de zakenbanken die werkten als underwriters bij de beursgang van 
ABN AMRO Group N.V. volledig wordt betaald, omdat NLFI tevreden is over de prestaties van de 
zakenbanken en terugkijkt op een succesvol uitgevoerde beursgang. Zoals was vastgesteld bij de 
aanwijzing van de zakenbanken voor deze beursgang, had NLFI de vrijheid om een vergoeding te 
betalen aan de zakenbanken bij een succesvolle voltooiing van het proces. 

De discretionaire vergoeding bedraagt € 4,5 miljoen in totaal voor de elf zakenbanken gezamenlijk. 
Omdat de basisvergoeding voor de zakenbanken nul euro bedroeg, vertegenwoordigt de 
discretionaire vergoeding de gehele beloning die wordt betaald aan de zakenbanken. De 
discretionaire  vergoeding wordt verdeeld over de elf zakenbanken naar het discretionaire oordeel 
van NLFI, waarbij NLFI rekening houdt met de respectievelijke rollen van de zakenbanken in het 
syndicaat, hun prestaties en de respectievelijke underwriting verplichtingen.  
Gelet op de ontwikkeling van de prijs van de certificaten was er geen noodzaak om stabiliserings-
transacties uit te voeren. Daarom vindt er geen vergoeding plaats van kosten of commissies die zijn 
gerelateerd aan dergelijke transacties. 
De zakenbanken die hebben gewerkt als underwriters bij de beursgang waren (in alfabetische 
volgorde): 
 
Global coordinators: 
- ABN AMRO Bank N.V. 
- Deutsche Bank AG  
- Morgan Stanley & Co. International plc. 

Local bookrunners: 
- ING Bank N.V.  
- Rabobank. 
 
International bookrunners:  
- Barclays Bank plc 
- Citigroup Global Markets ltd 
- JP Morgan Securities plc 
- Merrill Lynch International 

Co-lead managers: 
- RBC Europe ltd  
- Keefe, Bruyette & Woods (KBW) 
 
Vergoeding van kosten 
In aanvulling op de betaalde discretionaire vergoeding bestaan de lasten van NLFI voor het werk van 
de zakenbanken uit een vergoeding van redelijke en gedocumenteerde uitgaven die zijn gemaakt 
voor de zogenoemde pre-deal investor education, zoals reiskosten en andere onkosten met een vast 
maximum van per zakenbank van € 50.000. De zakenbanken ontvangen geen vergoeding voor hun 
juridische adviseurs. 
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