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Den Haag, 8 februari 2023  

NLFI VERKOOPT AAN ABN AMRO IN INKOOPPROGRAMMA 

Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (“NLFI”) optredend namens de 

Nederlandse Staat, kondigt hierbij aan dat zij aandelen en certificaten van aandelen in ABN AMRO 

Bank N.V. (“ABN AMRO”) zal verkopen aan ABN AMRO in het kader van het inkoopprogramma 

dat ABN AMRO eerder vandaag heeft aangekondigd (het “Inkoopprogramma”). 

Belang in ABN AMRO 

Op dit moment houdt NLFI een belang van 56,3%, verdeeld over 49,9% aandelen en 6,4% 

certificaten van aandelen. De deelname van NLFI aan het Inkoopprogramma heeft tot gevolg dat 

het effect van het Inkoopprogramma op NLFI’s procentuele belang wordt geneutraliseerd, 

waardoor deze niet zal toenemen als gevolg van het Inkoopprogramma. De deelname van NLFI in 

het Inkoopprogramma staat geheel los van eventuele andere verkooptransacties die NLFI nu of in 

de toekomst in overweging mocht nemen.   

Uitvoering 

Gedurende het Inkoopprogramma zal NLFI aan het eind van elke beursdag zoveel aandelen en 

certificaten van aandelen verkopen aan ABN AMRO als nodig is om haar procentuele belang in 

het uitstaande aandelenkapitaal van ABN AMRO op hetzelfde niveau te houden. De koopprijs is 

gelijk aan de dagelijkse volume-gewogen gemiddelde inkoopprijs (vóór kosten en commissies) 

waartegen ABN AMRO in het kader van het Inkoopprogramma op die beursdag certificaten heeft 

ingekocht op de open markt. De verkoop gebeurt niet via de beurs, maar rechtstreeks aan ABN 

AMRO.   

Verwachte opbrengst  

De deelname van NLFI aan het Inkoopprogramma levert naar verwachting een opbrengst van 

ongeveer €281,3 miljoen op (gelijk aan 56,3% van het door ABN AMRO aangekondigde 

totaalbedrag van het Inkoopprogramma van €500 miljoen). 

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 

mailto:bas.vanderwaals@nlfi.nl


  

 

Belangrijke juridische informatie 

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 de aandeleninkoop 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 de aandeleninkoop. 

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 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 Gewone Aandelen, de aandeleninkoop of enige hierin beschreven 

regeling, en elke aansprakelijkheid daarvoor wordt uitdrukkelijk afgewezen. 


