
 

 

        
  
 
Drie global coordinators voor de voorgenomen beursintroductie van ABN AMRO  
 
NLFI heeft drie zakenbanken geselecteerd als global coordinator bij de voorgenomen beursintroductie 
(IPO) van ABN AMRO Group N.V., te weten (in alfabetische volgorde): 
- ABN AMRO Bank N.V. 
- Deutsche Bank AG, London Branch  
- Morgan Stanley & Co. International plc. 
 
NLFI is tevreden over de kwaliteit van de geselecteerde zakenbanken en de gemaakte afspraken over 
de prijs. 

Kwaliteit  
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 effectentransacties, zogenoemde Equity 
Capital Market (ECM)-transacties, en beursintroducties. Ook zijn hoge eisen gesteld aan 
onderzoeksvaardigheden van de analisten en de competenties van het voorgestelde core deal team. 
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.  
 
Prijs 
Naast kwaliteit speelden de met de voorgenomen beursintroductie gemoeide transactiekosten een 
belangrijke rol in het selectieproces. Met de gemaakte afspraken met de zakenbanken voldoet NLFI 
ruim aan de eigen doelstelling dat de vergoeding voor de groep van zakenbanken die de eerste 
tranche van de voorgenomen beursintroductie gaat begeleiden onder de 1% van de opbrengst van 
de eerste tranche blijft. 
 
Vervolg 
NLFI start nu de verdere selectie van zakenbanken voor de rollen van bookrunner en co-lead 
manager. NLFI put daarbij uit een lijst van zakenbanken met ruime kennis en ervaring op het gebied 
van grote effectentransacties. De groslijst van zakenbanken is in februari van dit jaar vastgesteld na 
een selectie via een open procedure. 
 
Er is geen vast tijdschema voor de voorgenomen beursgang van ABN AMRO Group N.V. Het 
uiteindelijke tijdschema zal onder meer afhankelijk zijn van de situatie op de financiële markten.  
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