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Delta Lloyd heeft kennis genomen van de Strategie Update die Van Lanschot op 26 april jl heeft 

gepresenteerd.  

 

Delta Lloyd ondersteunt de strategische richting en doelstellingen van Van Lanschot. Delta Lloyd heeft 

aangegeven dat zij, als weerspiegeling van haar kapitaal actieplan, het voornemen heeft om haar 

belang in Van Lanschot in de loop van 2016 in de markt te herplaatsen. De vorige week 

gepresenteerde strategische update is een volgende positieve stap op dit tijdpad.  

 

Van Lanschot heeft belang bij een stabiele aandeelhoudersbasis die haar strategie en positionering als 

onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager ondersteunt. Van Lanschot ondersteunt daarom de 

voorgenomen plaatsing. 
 
Goldman Sachs International en UBS Limited zijn door Delta Lloyd benoemd als Joint Global 
Coordinators en Joint Bookrunners van de voorgenomen plaatsing. 
 
 
 

Meer informatie over dit persbericht: 
 

Delta Lloyd       Van Lanschot 

 

Media Relations 020 594 44 88    Mediarelations  020 354 4585 

mediarelations@deltalloyd.nl    mediarelations@vanlanschot.com 

 

Investor Relations 020 594 96 93   Investor Relations 020 354 4590 

ir@deltalloyd.nl     investorrelations@vanlanschot.com 

 

 
Over Delta Lloyd NV 
Delta Lloyd biedt producten en diensten op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen, 
schadeverzekeringen, vermogensbeheer en bankieren aan 4,2 miljoen klanten in Nederland en België. 
Wij maken gebruik van meerdere kanalen voor de distributie van onze producten en diensten onder 
bekende en gerespecteerde merknamen: Delta Lloyd, Be Frank, OHRA en ABN AMRO Verzekeringen. 
Het aantal medewerkers bedraagt 4.130 fte’s, waarvan 3.647 in Nederland en 483 in België. Delta 
Lloyd is genoteerd aan Euronext Amsterdam en Brussel.  
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Over Van Lanschot 

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste 

onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Als wealth manager 

is Van Lanschot, met haar merknamen Van Lanschot en Kempen & Co, actief in Private Banking, Asset 

Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar 

klanten. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam. 

Disclaimer 

De informatie hierin is enkel ter informatie en is niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of 
gepubliceerd, direct of indirect, in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Zuid-Afrika of Japan of enig 
andere jurisdictie waar dit een overtreding van de relevante wetgeving zou meebrengen.  

Deze materialen zijn enkel bestemd voor informatiedoeleinden en behelzen of vormen geen bod tot 
verkoop, noch een uitnodiging tot een bod tot aankoop van de effecten van Van Lanschot N.V. (de 
Vennootschap, waarvan de effecten als Effecten zijn aangegeven) in de Verenigde Staten, Canada, 
Australië, Zuid-Afrika of Japan of elke andere jurisdictie waar dergelijk bod, uitnodiging of verkoop 
onwettig zou zijn voorafgaande aan registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie onder de 
relevante wetgeving van de desbetreffende jurisdictie.  
 
De Effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd overeenkomstig de Securities Act 1933, zoals 
gewijzigd (de Securities Act), en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, 
tenzij dit gebeurt overeenkomstig een registratie of vrijstelling die niet is onderworpen aan de 
registratievereisten van de Securities Act. Delta Lloyd is niet voornemens om een onderdeel van het 
bod in de Verenigde Staten te registreren, of om een openbaar bod van Effecten in de Verenigde 
Staten te doen.  
 
De vrijgave, publicatie of distributie van deze materialen kan in sommige jurisdicties wettelijk zijn 
beperkt en dientengevolge zullen personen in deze jurisdicties waar deze materialen worden 
vrijgegeven, gepubliceerd of gedistribueerd moeten informeren naar dergelijke beperkingen en 
dienen ze deze na te leven.  
 
Goldman Sachs International en UBS Limited zijn door de Prudential Regulation Authority bevoegd en 
worden door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority gereglementeerd 
in het Verenigd Koninkrijk.  
 
Goldman Sachs International en UBS Limited handelen in hoedanigheid als Joint Global Coordinators 
en Joint Bookrunners voor Delta Lloyd en niemand anders in verband met het in de handel gebrachte 
potentiele aanbod en hoeven in die hoedanigheid geen verantwoording af te leggen tegenover enig 
ander persoon dan Delta Lloyd voor het bieden van bescherming aan cliënten van Goldman Sachs 
International of UBS Limited of voor het verlenen van advies met betrekking tot het potentiele 
aangeboden bod. 

 


