
 

 

Den Haag, 10 februari 2023 

NLFI KONDIGT INTENTIE AAN OM EEN DEEL VAN HAAR BELANG IN ABN AMRO TE 

VERKOPEN VIA EEN HANDELSPLAN  

Namens de Nederlandse Staat kondigt stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen 

(“NLFI”) het voornemen aan om certificaten van aandelen (de “Certificaten”) in ABN AMRO Bank 

N.V. (“ABN AMRO” of de “Vennootschap”) te verkopen via een vooraf overeengekomen 

handelsplan dat zal worden uitgevoerd door Citigroup Global Markets Europe AG (“Citigroup”), als 

manager van het handelsplan. Citigroup” is gekozen uit het NLFI-panel van gekwalificeerde 
dienstverleners (“panelbanken”) na een mini-aanbestedingstraject. 

Volgens het handelsplan zal Citigroup de volledige bevoegdheid hebben om, met inachtneming van 

zekere vooraf bepaalde parameters, namens NLFI een weloverwogen en ordelijke verkoop van 

Certificaten uit te voeren. 

Het maximale aantal Certificaten dat Citigroup namens NLFI kan verkopen gedurende de looptijd 

van het handelsplan, brengt het belang van NLFI in ABN AMRO terug tot iets minder dan 50%. NLFI 

heeft Citigroup geïnstrueerd dat onder het handelsplan geen Certificaten verkocht mogen worden 

beneden een bepaalde prijs per Certificaat, welke prijs NLFI in beraad houdt. 

Het handelsplan treedt de komende dagen in werking en zal eindigen wanneer het maximale aantal 

Certificaten is verkocht, maar het kan ook naar goeddunken van NLFI worden verlengd. 

NLFI zal regelmatig de voortgang van het handelsplan beoordelen. NLFI heeft daarbij de 

mogelijkheid om bepaalde parameters uit het handelsplan aan te passen. NLFI kan het handelsplan 

ook onderbreken of beëindigen. Gedurende de looptijd van het handelsplan heeft NLFI het recht om 

de rol van manager van het handelsplan te laten rouleren onder een selectie van haar panelbanken.  

De Nederlandse Staat heeft eerder aangekondigd dat zij, na de beursgang van ABN AMRO op 20 

november 2015, voornemens is om haar belang (via NLFI) in ABN AMRO geleidelijk af te bouwen. 
De Relationship Agreement tussen NLFI en ABN AMRO van 10 november 2015 (de “Relationship 

Agreement”) geeft NLFI de bevoegdheid om haar Certificaten te verkopen, al dan niet op de 

openbare markt, in overeenstemming met de ordelijke verkoopafspraken overeengekomen in de 

Relationship Agreement. De volledige tekst van de Relationship Agreement is beschikbaar op de 

website van zowel NLFI als ABN AMRO.  

Verdere details van het handelsplan 

De voorwaarden zoals uiteengezet in de administratievoorwaarden van Stichting 

Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Bank (“Stichting Administratiekantoor ABN AMRO”) 

zijn van toepassing op de Certificaten die onder het handelsplan namens NLFI worden verkocht. Zij 

geven in alle opzichten dezelfde rechten als de huidige geplaatste en beursgenoteerde certificaten 

van aandelen in ABN AMRO. In verband met het handelsplan zal geen prospectus of ander 

informatiedocument beschikbaar worden gesteld. 

Het besluit om het handelsplan aan te vangen belet NLFI niet om andere transacties uit te voeren 

om haar belang in ABN AMRO af te bouwen, ook niet tijdens de looptijd van het handelsplan. Als 

zodanig zal NLFI andere verkoopopties, mochten deze zich voordoen, openhouden, waaronder 
versnelde onderhandse plaatsingen (“accelerated bookbuilds”) of deelname aan gerichte 

terugkopen door ABN AMRO (“directed buybacks”). 
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Rothschild & Co treedt op als financieel adviseur van NLFI en Allen & Overy LLP treedt op als 

juridisch adviseur van NLFI. 

Dit is een vertaling van een Engels persbericht. De Engelse tekst is leidend. 

Contactgegevens: 

NLFI - Bas van der Waals 

T: +31 70 20 50 600 

M: + 31 (0)6 11 59 00 49 

E: bas.vanderwaals@nlfi.nl 

Belangrijke juridische informatie 

Deze mededeling is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen en maakt geen deel uit van een aanbieding tot verkoop of uitgifte of 

een uitnodiging tot het doen van een aanbieding tot het kopen of verwerven van aandelen in het kapitaal van ABN AMRO of certificaten 

daarvan in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of enig rechtsgebied waar een dergelijke aanbieding of uitnodiging 

onrechtmatig zou zijn of het opstellen van een prospectus of andere aanbiedingsdocumentatie zou vereisen of onrechtmatig zou zijn 

voorafgaand aan registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied. Elke 

niet-naleving van deze beperkingen kan een schending vormen van de effectenwetgeving van dergelijke jurisdicties. De certificaten van 

aandelen in het kapitaal van ABN AMRO (de “Certificaten”) beschreven in dit bericht zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder 

de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, (de “Securities Act”) en mogen niet aangeboden, verkocht of overgedragen worden, 

direct of indirect, binnen de Verenigde Staten, behalve op grond van een vrijstelling van, of in een transactie die niet onderworpen is aan, 

de registratievereisten van de Securities Act en de effectenwetgeving van enige staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten. Er 

vindt geen openbare aanbieding plaats van de Certificaten waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen in de Verenigde Staten of 

elders. 

Citigroup Global Markets Europe AG is geautoriseerd en gereguleerd door de Europese Centrale Bank en de Duitse federale financiële 

toezichthouder (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin). Citigroup Global Markets Europe AG is geregistreerd in 

Duitsland in het handelsregister van de lokale rechtbank (amtsgericht) Frankfurt am Main, met handelsregister nummer HRB 88301. Haar 

kantoor bevindt zich op Reuterweg 16, 60323 Frankfurt am Main. Citigroup Global Markets Europe AG treedt op namens NLFI en voor 

niemand anders in verband met het handelsplan en zal niet verantwoordelijk zijn jegens enig ander persoon voor het bieden van de 

bescherming die wordt geboden aan een van haar respectieve klanten of voor het verstrekken van advies aan enig ander persoon met 

betrekking tot het handelsplan. Citigroup Global Markets Europe AG zal geen enkel ander persoon als haar klant beschouwen met 

betrekking tot het handelsplan.  

N.M. Rothschild & Sons Limited (“Rothschild & Co”), geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority in het Verenigd 

Koninkrijk, treedt op namens NLFI en niemand anders met betrekking tot het handelsplan en is niet verantwoordelijk jegens anderen dan 

NLFI voor het bieden van bescherming aan cliënten van Rothschild & Co, noch voor het verstrekken van financieel advies met betrekking 

tot het handelsplan. 

Geen verklaring of garantie, expliciet of impliciet, is of zal worden afgegeven met betrekking tot, en geen verantwoordelijkheid of 

aansprakelijkheid is of zal worden aanvaard door Citigroup Global Markets Europe AG, Rothschild & Co en/of door een van hun 

respectievelijke bestuurders, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen en/of agenten met betrekking tot of in verband met 

de juistheid, volledigheid of toereikendheid van deze aankondiging of enige andere schriftelijke of mondelinge informatie die beschikbaar 

is gesteld aan of openbaar beschikbaar is voor een belanghebbende partij of zijn adviseurs in verband met NLFI, de Vennootschap, de 

Certificaten, het handelsplan of enige hierin beschreven regeling, en elke aansprakelijkheid daarvoor wordt uitdrukkelijk afgewezen. 
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