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Euronext publiceert jaarresultaten 2014 
 

Amsterdam, Brussel, Lissabon, Londen en Parijs – 25 februari 2015 – Euronext maakte vandaag haar 

jaarresultaten over 2014 bekend.  
 

• Third-party jaarresultaten gestegen met 9,0% op gecorrigeerde basis
1
 naar € 458,5 miljoen 

(FY 2013 gecorrigeerd: € 420,5 miljoen), +18,6% op gerapporteerde basis (FY 2013 gerapporteerd: € 

386,7 miljoen). 

• Aanzienlijke verlaging van de operationele kosten exclusief afschrijvingen van 11,4% vergeleken 

met FY 2013 gecorrigeerd¹ (5,2% lager vergeleken met FY 2013 gerapporteerd). 

• EBITDA-marge van 45,8% over 2014 - € 38 miljoen aan besparingen reeds gerealiseerd. 

• Aangepaste doelstelling om totale nettobesparingen
2 

van € 80 miljoen te realiseren tegen eind 

2016 – het eerder genoemde bedrag van € 60 miljoen aan besparingen
2 

zal tegen het einde van het 

eerste halfjaar van 2015 zijn behaald (op run-rate basis) 

• Een dividend van € 0,84 per aandeel zal worden voorgesteld ter goedkeuring van de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders op 6 mei 2015. Dit staat gelijk met een 

dividenduitkeringspercentage van 50% op de nettowinst. 

Dominique Cerutti, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Euronext N.V.: “De afgelopen 12 

maanden hebben we ons geconcentreerd op de uitvoering van onze ambitieuze strategie. Het resultaat dat 

wij vandaag bekend hebben gemaakt, is het bewijs dat wij in staat zijn om Euronext verder te brengen. Dit 

wordt onderstreept door de voortgaande sterke inkomstengroei, de aanzienlijke kostenbesparingen die wij 

hebben gerealiseerd en de behaalde EBITDA-marge van 45,8%. Wij werken verder aan het optimaliseren van 

Euronext en zetten ons in om de kostenbesparingen verder te vergroten tot € 80 miljoen tegen eind 2016 (op 

run-rate basis). Dit jaar hebben wij bij Euronext een aantal zeer kundige mensen aan ons team toegevoegd. Ik 

ben dan ook heel trots op het talent dat wij nu binnen de groep hebben. We kunnen spreken van een 

superieur team binnen de financiële sector. Samen bouwen wij Euronext verder uit tot een toonaangevend 

centrum voor financiering – een marktleider in Europa. ”  

Financiële resultaten 

De third-party omzet voor het volledige jaar steeg met 9,0% op gecorrigeerde basis
1
 naar € 458,5 miljoen (FY 

2013 gecorrigeerd: € 420,5 miljoen), of +18,6% op gerapporteerde basis, door op peil blijvende 

noteringsactiviteiten en sterke inkomsten uit de effectenhandel en de market data-activiteiten gedurende 

                                                 
1
 Voor de negen maanden eindigend op 31 december 2013 zijn de wijzigingen in de third-party inkomsten en de operationele kosten 

ook opgenomen gecorrigeerd voor de nieuwe derivatenclearingovereenkomst met LCH.Clearnet. Deze zijn opgenomen op basis van 

onze schatting van het bedrag aan inkomsten dat wij zouden hebben ontvangen en het bedrag aan gerelateerde kosten dat wij 

zouden hebben betaald onder de derivatenclearingovereenkomst, gebaseerd op ons daadwerkelijke handelsvolume voor de 

gepresenteerde periodes en ervan uitgaande dat de derivatenclearingovereenkomst vanaf 1 april 2013 van kracht zou zijn geweest. 

Zie ook de specifieke paragraaf over dit onderwerp en de reconciliation-pagina’s 6 en 7. 
2
 Operationele optimalisering en kostenbesparingen vóór belastingen. Nettobedrag op run-rate basis, dat wil zeggen inclusief het 

effect over het volledige jaar van de kostenbesparende maatregelen die werden ingevoerd voor het einde van de genoemde periode.  
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het hele jaar. Deze inkomsten zijn inclusief € 36 miljoen uit het derivatenclearingcontract met LCH.Clearnet 

dat per 1 april 2014 van kracht werd (gecorrigeerde
1
 clearing-inkomsten voor 2013: €33,8 miljoen).  

 

De operationele kosten exclusief afschrijvingen daalden met 11,4% op gecorrigeerde
1
 basis naar 

€ 267,1 miljoen (2013 gecorrigeerd: € 301,6 miljoen) en met 5,2% op gerapporteerde basis (2013 

gerapporteerd: € 281,8 miljoen), dankzij zeer strenge kostendiscipline. Deze kosten zijn inclusief een bedrag 

van € 20, 3 miljoen aan kosten in verband met het bovengenoemde contract met LCH.Clearnet (2013: 

€ 19,8 miljoen als dit contract op dat moment van kracht was geweest).  

 

Dankzij deze sterke business activiteit in combinatie met een gereduceerde kostenbasis vertoonde de 

EBITDA-marge een sterke stijging naar 45,8% in 2014, in vergelijking met 41,5% in 2013 gecorrigeerd
1
 en 

gerapporteerd. In 2013 was hierin een bedrag van € 95 miljoen aan ICE overgangsinkomsten en overige 

inkomsten begrepen, terwijl deze in 2014 beperkt bleven tot € 34 miljoen. 

 

Deze overgangsinkomsten over 2014 zijn voornamelijk toe te schrijven aan IT-ondersteuningsdiensten die 

werden verleend aan Liffe voor een bedrag van € 22,5 miljoen voor de exploitatie van de derivatenbeurzen 

van Liffe in het VK en de VS. Het effect van de onderverhuur van Cannon Bridge House in Londen bedroeg 

€ 8,5 miljoen in 2014. Deze inkomsten worden na het boekjaar 2014 niet als terugkerende inkomsten 

verwacht.  

 

De afschrijvingen daalden met € 3,3 miljoen van € 19,9 miljoen in 2013 naar € 16,6 miljoen in 2014. Zoals 

vermeld in eerdere berichten in de loop van het jaar hangt dit samen met het einde van de afschrijving van 

de historische UTP-waarde in april 2014.  

 

Het bedrijfsresultaat over 2014 vóór buitengewone posten bedroeg € 208,8 miljoen, een stijging van 7,6% 

ten opzichte van 2013 op gecorrigeerde
1
 basis.  

 

Er werd in 2014 een bedrag van € 44,6 miljoen aan buitengewone lasten geboekt, met nieuwe besluiten in 

het vierde kwartaal van 2014. Zo werd er in het laatste kwartaal van het jaar besloten om de disaster 

recovery site van het Cannon Bridge House in Londen eind 2015 te verlaten en om het Parijse hoofdkantoor 

te verhuizen naar La Defense. De buitengewone lasten omvatten eveneens herstructuringskosten in het 

kader van de afsplitsing.  

 

Het resultaat uit aandelenbeleggingen van € 4,6 miljoen voor 2014 is toe te schrijven aan onze directe en 

indirecte participaties in Euroclear. Dit moet worden vergeleken met een verlies van € 18 miljoen in 2013 als 

gevolg van een bijzondere waardevermindering gerelateerd aan Sicovam holding. Deze werd voor een deel 

gecompenseerd door een bate uit de gedeeltelijke verkoop van de participatie in LCH.Clearnet. 

 

De inkomstenbelasting voor het jaar 2014 bedroeg € 44,1 miljoen. Dit bedrag werd in de loop van het jaar 

per saldo positief door de volgende afzonderlijke posten beïnvloed: 

- Het niet langer in de balans opnemen van enkele uitgestelde belastingvorderingen in verband met de 

afsplitsing in het eerste kwartaal van 2014 zorgde voor een eenmalige post van € 15,7 miljoen. 

- De bruto vrijval uit een voorziening voor een onzekere fiscale situatie van € 18,6 miljoen, 

voornamelijk gerelateerd aan de niet-aftrekbaarheid van de in de groep betaalde onderlinge rente in 

2014. 

- In het vierde kwartaal werd na overleg met de Franse belastingautoriteiten een extra verlies van 

€ 4,8 miljoen genomen op de liquidatie van Bluenext in 2012.  

 

Het belastingtarief voor het volledige jaar 2014 bedraagt hierdoor 27,2%; omgerekend voor alle eenmalige 

posten zou dit 33% hebben bedragen, licht hoger dan het genormaliseerde tarief voor het bedrijf van 31%, 

vanwege niet aftrekbare herstructureringsactiviteiten en IPO kosten.  
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De nettowinst voor het volledige jaar 2014 bedroeg € 118,2 miljoen, een stijging van 35,0% vergeleken met 

2013. Dit betekent een winst per aandeel van € 1,69 (zowel absoluut als na verwatering), vergeleken met 

€ 1,25 in 2013. 

 

Op voorstel van de Raad van Bestuur heeft de Raad van Commissarissen besloten om ter goedkeuring van de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 6 mei 2015 uitkering van een dividend per aandeel van € 0,84 

voor te stellen. Dit betekent een uitkeringspercentage van 50% van de nettowinst. 

 

Per 31 december 2014 had Euronext geldmiddelen en kasequivalenten exclusief financiële investeringen van 

€ 241,6 miljoen en totale verplichtingen van € 248 miljoen. 

 

 

Business highlights 
 

Ontwikkelingen in het vierde kwartaal van 2014  

 

• Noteringen 

 

De inkomsten uit noteringen bedroegen € 16 miljoen in Q4 2014, een stijging van 3,2% vergeleken met het 

bedrag van € 15,5 miljoen dat in Q4 2013 werd behaald. Dit resultaat was vooral te danken aan de grote 

activiteit op de secundaire markt waar € 15,5 miljard aan kapitaal (tegen € 5 miljard in Q4 2013) en 

€ 13,5 miljard aan bedrijfsobligaties werd opgehaald (tegen € 12,8 miljard in 2013) en aan de nieuwe 

noteringen. In november waren de markten van Euronext het toneel van de grootste niet-financiële 

transacties in Europa in vijf jaar toen Numericable Group € 4,7 miljard aantrok in de vorm van een 

kapitaalverhoging. Pershing Square Holdings, de grootste IPO in Europa in 2014, haalde in oktober € 2,4 

miljard op.  

 

• Handel  

 

Effectenhandel  

Het vierde kwartaal van 2014 bleek het sterkste kwartaal van het jaar voor de inkomsten uit 

effectenhandelsactiviteiten met een opbrengst van € 44,7 miljoen, een stijging van 29,9% vergeleken met 

€ 34,4 miljoen in Q4 2013. De activiteit bleef sterk in het laatste kwartaal. De gemiddelde dagomzet 

vertoonde een stijging van 34,1% vergeleken met hetzelfde kwartaal van 2013; met € 16 miljard was 19 

december 2014 de beste dag sinds maart 2011 op basis van transactiewaarde. 

Het vierde kwartaal was ook ons beste kwartaal voor Exchange Traded Funds (ETF’s) sinds het derde kwartaal 

van 2011, met een stijging van het handelsvolume van 98% vergeleken met Q4 2013. Ook het segment 

warrants en certificates presteerde zeer goed in het vierde kwartaal met een volumestijging van 7% 

vergeleken met Q4 2013. Euronext sloot het jaar af met meer dan 41.000 genoteerde producten, een stijging 

van 40% in vergelijking met ultimo december 2013. 

 

Derivatenhandel 

De inkomsten uit de handel in derivaten stegen met 8,8% in het vierde kwartaal van 2014 ten opzichte van 

hetzelfde kwartaal van 2013 naar een bedrag van € 12,1 miljoen (Q4 2013: € 11,1 miljoen). De handel 

profiteerde van zowel de teruggekeerde volatiliteit, die zowel een impuls gaf aan de handelsvolumes in 

aandelenderivaten, als van de voortgaande grote belangstelling voor onze commodity-activiteiten.  

Bij de aandelenderivaten werd het handelsvolume in het vierde kwartaal positief beïnvloed door de hogere 

volatiliteit in oktober en december; index futures en opties lieten een stijging zien van 20% ten opzichte van 

het vierde kwartaal van 2013 en de omzet in individuele aandelenderivaten bleef onveranderd.  

Het vierde kwartaal van 2014 was het beste kwartaal ooit in de handel in commodity-derivaten: de week van 

15-19 december was een recordweek. Het handelsvolume in commodities steeg met 34% in Q4 2014 in 

vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2013; de open interest behaalde een record van 1 miljoen 

contracten.  
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• Market data & indices 

 

De inkomsten uit het segment Market data & indices stegen in het vierde kwartaal van 2014 met 5,4% naar 

€ 23,8 miljoen in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2013 (€ 22,6 miljoen). Dit was mede te danken aan 

de eerder in het jaar geïntroduceerde nieuwe producten.  

 

• Post-trade 

 

Clearing 

De financiële voordelen van de derivatenclearingovereenkomst met LCH.Clearnet traden op 1 april 2014 in 

werking. Om een vergelijking te vergemakkelijken, heeft Euronext besloten om gecorrigeerde cijfers voor 

2013 te verschaffen waarin een schatting is gemaakt van het effect dat deze overeenkomst zou hebben 

gehad als het vanaf het tweede kwartaal van 2013 in werking zou zijn getreden.  

 

In het vierde kwartaal van 2014 boekte Euronext een bedrag van € 13,5 miljoen aan clearinginkomsten, (Q4 

2013 gecorrigeerd
1
: € 11,4 miljoen, of Q4 2013 gerapporteerd: € 0,0 miljoen). De stijging van 18,4% 

vergeleken met de gecorrigeerde cijfers voor Q4 2013 is toe te schrijven aan de sterke activiteit bij 

commodities, zoals hierboven vermeld.  

 

Settlement & Custody 

De inkomsten bij Interbolsa in Portugal liepen terug met 6,2% in het vierde kwartaal van 2014 naar 

€ 5,0 miljoen, vergeleken met € 5,3 miljoen in Q4 2013.  

 

• Market solutions & other 

De inkomsten uit market solutions daalden in het vierde kwartaal van 2014 naar € 8,4 miljoen in vergelijking 

met Q4 2013 (€ 9,9 miljoen). Dit is voornamelijk het gevolg van de wijziging in de waarderingsgrondslagen. 

Een aantal allocaties (SFTI en Colo-inkomsten) zijn per 1 april 2014 vervangen door een Service Level 

Agreement (SLA). De allocaties werden in 2013 verantwoord op brutobasis, waarbij gerelateerde lasten de 

kosten beïnvloedden. Met ingang van 2014 worden deze inkomsten verantwoord op nettobasis.  

 
 
Analyse 2014 

 

• Noteringen 

 

De inkomsten uit noteringen bedroegen in 2014 € 61,7 miljoen, een stijging van 15,8% ten opzichte van de  

€ 53,3 miljoen die in 2013 is gerealiseerd. Deze sterke prestatie is te danken aan een gezonde activiteit in 

beursintroducties en op de secundaire markten. Er waren 50 nieuwe beursnoteringen in 2014 (in vergelijking 

met 36 in 2013), waarvan 35 IPO’s (21 in 2013). In totaal is € 10,8 miljard aan kapitaal opgehaald, tegen € 3,1 

miljard in 2013. Wat betreft de opbrengsten uit IPO’s was Euronext de op één na grootste beurs in Europa en 

de op vijf na grootste wereldwijd. Van de vijf grootste beursintroducties in Europa vonden er drie plaats op 

Euronext (Pershing Square Holdings, NN Group, Altice).  In totaal is er via onze markten voor € 104 miljard in 

aandelen en bedrijfsobligaties opgehaald. In 2013 was dat € 92 miljard. 

Voor EnterNext, onze dochtermaatschappij voor de stimulering en groei van kleine en middelgrote 

ondernemingen, was 2014 een zeer succesvol jaar. Door EnterNext ondersteunde bedrijven hebben via onze 

primaire en secundaire markten in totaal € 9 miljard (vergeleken met € 6,5 miljard in 2013) opgehaald. Door 

het weer aantrekkende aantal beursintroducties kregen 34 kleine en middelgrote ondernemingen in 2014 

een beursnotering (vergeleken met 25 in 2013). 
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• Handel 

 

Effectenhandel 

Onze effectenhandel heeft een sterk jaarresultaat laten optekenen. De inkomsten bedroegen 

€ 165,6 miljoen, een stijging van 19,7% vergeleken met € 138,4 miljoen in 2013. Dit resultaat is toe te 

schrijven aan een sterk handelsvolume (17,6% hoger dan in 2013), in combinatie met succesvol 

rendementsbeheer en een stabiel marktaandeel. De rendementen zijn het afgelopen jaar stabiel gebleven 

dankzij de tariefswijziging van februari 2014 en de gewijzigde tarieven voor liquidity providers in blue chips 

per november. Ons aandeel van de thuismarkt – een zeer concurrerende omgeving – bedroeg over het hele 

jaar 64,2%. Vooral het ETF-segment ontwikkelde zich in 2014 zeer dynamisch: het handelsvolume steeg met 

24% ten opzichte van 2013.  

 

Derivatenhandel 

De inkomsten uit de handel in derivaten zijn in 2014 met 4,5% gedaald ten opzichte van 2013 en kwamen uit 

op € 46,5 miljoen (tegen € 48,7 miljoen in 2013). De daling valt toe te schrijven aan het dempende effect van 

de lagere volatiliteit in het tweede en derde kwartaal van het jaar, naast ook de concurrentie in het 

Nederlandse segment van de individuele aandelenoptie-activiteiten.  

Commodities ontwikkelden zich in heel 2014 sterk; het verhandelde volume ging met 25% omhoog ten 

opzichte van 2013.  

 

• Market data & indices 

 

Market data & Indices, dat inmiddels goed is voor 20% van onze inkomsten, realiseerde in 2014 een toename 

van de inkomsten met 11% ten opzichte van 2013: € 93,3 miljoen tegen € 84 miljoen. Die groei was te 

danken aan de sterke vraag van klanten naar de Continental Derivatives-datapakketten, delayed data 

overeenkomsten en een recordaantal in licentie gegeven producten op de Euronext-indices (40% hoger naar 

meer dan 5600). We hebben 120 nieuwe dataleveranciers binnengehaald die 15 minuten vertraagde market 

data doorgeven. In totaal betekent dit dat 375 dataleveranciers wereldwijd via 150.000 schermen in 130 

landen onze gegevens aanbieden. 

 

• Post-trade 

 

Clearing 

De financiële voordelen van de derivatenclearingovereenkomst met LCH.Clearnet kregen op 1 april 2014 hun 

beslag. Om vergelijking van de cijfers te vergemakkelijken heeft Euronext die voor 2013 gecorrigeerd. Er is 

een schatting gemaakt van het effect dat het contract zou hebben gehad als het al sinds het tweede kwartaal 

van 2013 zou hebben gegolden. 

 

Voor heel 2014 boekte Euronext clearinginkomsten van € 36 miljoen, (2013 gecorrigeerd
1
: € 33,8 miljoen, 

2013 gerapporteerd: € 0,0 miljoen). Zoals al aangegeven, hangt de toename in vergelijking met het 

gecorrigeerde cijfer over 2013 samen met het gunstige effect van de derivatenproductmix. 

 

Settlement & Custody 

De jaarinkomsten voor Interbolsa in Portugal bedroegen in 2014 € 21,3 miljoen, ongewijzigd ten opzichte van 

2013.  

 

• Market solutions & other 

De inkomsten uit market solutions zijn in 2014 gedaald ten opzichte van 2013 (van € 41 miljoen naar 

€ 33,5 miljoen), zoals midden in een aanpassingsperiode (heroriëntatie op de strategie van commerciële 

technologie) te verwachten viel en mede werd veroorzaakt door de eerder geschetste wijziging in 

waarderingsgrondslagen. Er zijn in 2014 vier Euronext UTP-deals getekend, het hoogste jaaraantal sinds de 

introductie van het platform. 
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ICE overgangsinkomsten & overige inkomsten  
 

De ICE overgangsinkomsten bedroegen € 7,2 miljoen in het vierde kwartaal van 2014; voor heel 2014 was dat 

€ 34 miljoen. Die inkomsten bestonden uit (i) de IT-ondersteuning van Liffe voor de exploitatie van de 

derivatenbeurzen van Liffe in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten alsook de voorziene migratie 

naar het ICE platform; (ii) de facturering van Cannon Bridge House op basis van een volledig kwartaal 

(begonnen per 19 mei 2014) en (iii) ondersteunende diensten. Deze inkomsten kunnen niet met die van vorig 

jaar worden vergeleken. Tot 1 januari 2014 was de jaarrekening namelijk een gecombineerde jaarrekening en 

werden gedeelde kosten doorberekend in overeenstemming met de historische transferprijsafspraken 

tussen de rechtspersonen. Die laatste overeenkomst is beëindigd en vervangen door SLA’s voor diensten die 

Euronext voor ICE verzorgt. Voor deze SLA’s geldt een aparte prijsstelling per geleverde diensten conform 

marktprijzen. 

 

 
Update over de doelstellingen van Euronext op de middellange termijn  
 

De prioriteit in 2014, een uniek jaar voor het bedrijf, was om Euronext als onafhankelijke onderneming neer 

te zetten en om haar positie als toonaangevend centrum voor het ophalen van kapitaal in continentaal 

Europa te versterken. Euronext vertaalde haar visie naar inkomstengroei, door het uitvoeren van haar zeer 

gerichte product- en platform stappenplan om zo aandeelhoudersrendement te realiseren.  

 

Euronext blijft zich ook in 2015 volledig richten op de uitvoering van het strategische plan dat in 2014 is 

geïntroduceerd. Door een meer optimale verdeling van toewijzing van middelen en kostenbeheersing, een 

aangescherpte uitvoering van het plan om te optimaliseren, te beschermen, te herpositioneren en te 

groeien, en door een sterkere ontwikkeling van onderontwikkelde activiteiten streeft Euronext ernaar om  

winstgevende oplossingen te leveren met een hoge waarde voor de klant. 

 

Zoals in november 2014 al is aangekondigd, kunnen wij eind eerste halfjaar 2015 de voorgenomen 

besparingen met een omvang van € 60 miljoen
3
 al hebben gerealiseerd (op run-rate basis). 

 

In het kader van de grondige evaluatie van al onze kostenposten heeft het team sterke mogelijkheden voor 

extra kostenbesparingen gesignaleerd die moeten worden gegenereerd door een verdere herstructurering 

van de onderneming. Euronext kan zich nu vastleggen op een extra besparing van € 20 miljoen netto tegen 

het einde van 2016 (op run-rate basis).  

Euronext’s herziene doelstellingen op de middellange termijn zijn daarom als volgt: 

- een beoogde samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van de third-party inkomsten van circa 5% in de 

periode 2013-2016, herzien voor het effect van de derivatenclearingovereenkomst met 

LCH.Clearnet; 

- operationele en kostenbesparingen
3
 van € 80 miljoen per ultimo 2016 (op run-rate basis), in 

vergelijking met de herziene cijfers voor 2013 (in verband met de hierboven genoemde 

derivatenclearingovereenkomst met LCH.Clearnet); 

- een daarmee samenhangende EBITDA-marge dichtbij de 53% aan het eind van 2016, in 

overeenstemming met onze Europese peers. 

 

Ons dividendbeleid blijft ongewijzigd. Wij streven naar een uitkeringspercentage van circa 50% van de 

nettowinst.  

 

                                                 
3
 Operationele optimalisatie en efficiëntiebaten voor belastingen. Nettobedrag op run-rate basis, dat wil zeggen dat er rekening is 

gehouden met eventuele effecten op jaarbasis van kostenbesparingen die voor het einde van de genoemde periode hun beslag 

krijgen. 
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Corporate highlights  
 

• Flexibilisering van de financieringsstructuur: aflossen termijnlening van € 140 miljoen in maart 2015, 

terwijl de doorlopende kredietfaciliteit met hetzelfde bedrag toeneemt. 

Per de datum van de IPO is Euronext N.V. met een syndicaat van 12 banken een termijnlening aangegaan van 

€ 250 miljoen (opgenomen) en een doorlopende kredietfaciliteit van € 250 miljoen (niet opgenomen). Het 

bedrijf heeft in heel 2014 een aanzienlijke hoeveelheid liquiditeiten opgebouwd, waardoor de totale 

kaspositie (geldmiddelen en kasequivalenten plus overige financiële investeringen) ultimo december 2014 € 

257 miljoen bedroeg. Euronext heeft besloten om de termijnlening van € 140 miljoen af te lossen en om de 

doorlopende kredietfaciliteit met datzelfde bedrag te verhogen. Hiermee kunnen wij onze balansstructuur 

optimaliseren en onze flexibiliteit behouden. De omzetting van de opgenomen termijnlening naar de niet 

opgenomen doorlopende kredietfaciliteit verlaagt bovendien ook de kosten voor beschikbare liquiditeit (de 

negatieve ‘carry’ ). Na deze verwachte aflossing in maart 2015 daalt de totale schuldratio van Euronext sterk 

( van 0,5x naar 0,6x). 

• Corporate governance 

 

De invulling van de Raad van Commissarissen is op 19 december 2014 afgerond met de benoeming door een 

Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van drie bestuursleden die zijn voorgesteld door onze 

referentie-aandeelhouders: 

- Dominique Aubernon is lid van de Raad van Commissarissen en van de Nomination & Governance 

Committee. Zij is hoofd Strategic Advisory bij BNP Paribas Group en is daar verantwoordelijk voor het 

definiëren en invoeren van het financiële beleid. Ze is daarnaast vicevoorzitter van de Raad van 

Commissarissen van Klépierre en bestuurslid bij BNP Paribas New Zealand LTD.  

- Koenraad Dom is lid van de Raad van Commissarissen en van de Audit Committee. Hij is financieel en 

risico expert met uitgebreide ervaring in bankieren, financiële markten, energie en commodities. Hij 

is sinds 2006 lid van de raad van bestuur en voorzitter van de auditcommissie bij Federal Holding & 

Investment Company (FHIC).  

- Godelieve Mostrey is lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Remuneration 

Committee. Zij is in 2010 bij Euroclear begonnen als Executive Director en Chief Technology & 

Services Officer, is lid van het Management Committee van de Euroclear Group en een Executive 

Director in de Raad van Bestuur. Daarnaast zit ze het bestuur voor van Euroclear België, Euroclear 

Finland, Euroclear Frankrijk, Euroclear Nederland en Euroclear Zweden, is ze niet-uitvoerend 

bestuurder bij Euroclear Bank en lid van de raad van bestuur van RealDolmen.  

 

De invulling van de Raad van Bestuur was op 3 februari 2015 een feit met de benoeming van Maurice van 

Tilburg als Chief Executive Officer (CEO) van Euronext Amsterdam, afhankelijk van de goedkeuring van de 

toezichthouders en de aandeelhouders. De heer Van Tilburg kan bogen op ruim 20 jaar ervaring in de 

beurssector. Voorafgaand aan deze benoeming was hij Head of Business Projects & Design van de Europese 

effecten- en derivatenmarkten van Euronext. Waarbij hij verantwoordelijk was voor de hernieuwde focus en 

structuur van bedrijfsinitiatieven en de projectoplevering van nieuwe producten en diensten.  

 

• Aandeelhoudersstructuur 

 

Na de IPO en in verband met de ‘greenshoe’ hield ICE een belang in het uitstaande kapitaal van Euronext 

N.V. aan van 6,02%. ICE heeft in december 2014 aangekondigd alle resterende aandelen Euronext te hebben 

verkocht. Sinds deze plaatsing en de beëindiging van de ‘cornerstone lock-up’ op 20 december 2014 is het 

vrij verhandelbare kapitaal van Euronext sterk verhoogd. Die ‘free float’ bedraagt nu circa 66,38% (33,36% is 

in handen van de groep van 11 referentie-aandeelhouders, 0,26% van de medewerkers). 
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• Beroep inzake kapitaalvereisten  

 

Euronext heeft recent het besluit van de Nederlandse minister van Financiën ontvangen om haar “statement 

of objections” met betrekking tot bepaalde elementen van de beurslicentie die is verleend aan Euronext N.V. 

te verwerpen. De Raad van Bestuur van Euronext erkent dit besluit en overweegt alle verschillende 

mogelijkheden, waaronder het aantekenen van beroep bij het Hof van Beroep te Rotterdam. In de 

tussenliggende periode zijn de kapitaalvereisten van Euronext N.V. ongewijzigd en blijft de onderneming 

volledig voldoen aan haar verplichtingen in dit verband.  

 
 
Niet-IFRS financiële prestatie-indicatoren 

Ten bate van de vergelijking van de cijfers vermeldt de onderneming ook niet-gecontroleerde, niet-IFRS 

prestatie-indicatoren: 

- operationele kosten exclusief afschrijvingen; 

- EBITDA, EBITDA-marge. 

Wij definiëren de niet-IFRS indicatoren als volgt: 

- operationele kosten exclusief afschrijvingen als het totaal van de salarissen en secundaire 

arbeidsvoorwaarden, en overige operationele kosten;  

- EBITDA als het bedrijfsresultaat vóór buitengewone posten en afschrijvingen; 

- EBITDA-marge als het bedrijfsresultaat vóór buitengewone posten en afschrijvingen gedeeld door de 

inkomsten. 

De alternatieve prestatiemaatstaven kunnen niet los of als vervanging voor vergelijkbare standaarden onder 

IFRS worden gezien en moeten in samenhang met de geconsolideerde jaarrekening worden gelezen. 

Gecorrigeerde clearinginkomsten en -kosten over het vierde kwartaal en heel 2013  

Ten bate van de vergelijking van de cijfers zijn voor het kwartaal en de twaalfmaandsperiode die eindigen op 

31 december de mutaties in de clearinginkomsten, de clearingkosten, de operationele kosten exclusief 

afschrijvingen ook opgenomen, gecorrigeerd voor de nieuwe derivatenclearingovereenkomst met 

LCH.Clearnet. Dit is gebaseerd op onze schatting van de inkomsten die we in het kader van de 

derivatenclearingovereenkomst zouden hebben ontvangen en het bedrag aan gerelateerde kosten dat we 

zouden hebben betaald, op basis van het feitelijke handelsvolume voor de betreffende periodes en ervan 

uitgaande dat de derivatenclearingovereenkomst per 1 april 2013 zou zijn ingegaan. 
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Reconciliation with IFRS income statement 

       

The reconciliation of Non-IFRS measurements and adjusted measures with the IFRS income statement is presented 

hereafter:  

       

Million of € 
Q4'2014 

Q4'2013 

reported 
Adjustment 

Q4'2013 

Adjusted 

Var vs 

reported 

Var vs 

adjusted 

Third party revenue 123,6 98,9 11,4 110,3 25,0% 12,1% 

o/w Clearing revenue 13,5   11,4 11,4     

ICE transitional revenue & Other Income 7,2 33,6   33,6     

Total  revenue 130,8 132,5 11,4 143,9 -1,3% -9,1% 

Operational expenses excl. depreciation and 

amortization 69,8 70,4 6,6 77,0 -0,9% -9,4% 

o/w Clearing expenses 7,1   6,6 6,6     

EBITDA 61,0 62,1 4,8 66,9 -1,8% -8,8% 

EBITDA margin 46,6% 46,9%   46,5%     

Depreciation & amortization 3,7 5,3   5,3     

Operating profit before exceptional items 57,3 56,8 4,8 61,6 0,9% -7,0% 

       

       

Million of € 
12M'2014 

12M'2013 

reported 
Adjustment 

12M'2013 

Adjusted 

Var vs 

reported 

Var vs 

adjusted 

Third party revenue 458,5 386,7 33,8 420,5 18,6% 9,0% 

o/w Clearing revenue 36,0  33,8 33,8     

ICE transitional revenue & Other Income 34,0 95,0   95,0     

Total  revenue 492,5 481,7 33,8 515,5 2,2% -4,5% 

Operational expenses excl. depreciation and 

amortization 267,1 281,8 19,8 301,6 -5,2% -11,4% 

o/w Clearing expenses 20,3  19,8 19,8     

EBITDA 225,4 199,9 14,0 213,9 12,8% 5,4% 

EBITDA margin 45,8% 41,5%   41,5%     

Depreciation & amortization 16,6 19,9   19,9     

Operating profit before exceptional items 208,8 180,0 14,0 194,0 16,0% 7,6% 
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Cash Markets  Activity

Q4 2014 Q4 2013 YTD 2014 YTD 2013

Nb trading days 64 64 255 255

NUMBER OF TRANSACTIONS (Buy and sells) (reported trades included)

Q4 2014 Q4 2013
Change 

% 
YTD 2014 YTD 2013

Change 

% 

YTD

Total Cash Market (shares, warrants, trackers, bonds...) 104 902 502 84 190 300 24,6% 382 823 090 350 561 724 9,2%

ADV Cash Market (shares, warrants, trackers, bonds...) 1 639 102 1 315 473 24,6% 1 501 267 1 374 752 9,2%

TRANSACTION VALUE ( € million - Single counted)

Eur million
Q4 2014 Q4 2013

Change 

% 
YTD 2014 YTD 2013

Change 

% 

YTD

Total Cash Market (shares, warrants, trackers, bonds...) 464 383 346 264 34,1% 1 652 298,0 1 404 935,2 17,6%

ADV Cash Market (shares, warrants, trackers, bonds...) 7 256 5 410 34,1% 6 479,6 5 509,5 17,6%

INDICES

N100

N150

Alternext Index

PEA Index

LISTINGS

Number of Issuers
December 

2013 Change % 

EURONEXT (Euronext, Alternext and Free Market) 1304 -0,1%

EnterNext 749 -2,9%

EURONEXT (Euronext, Alternext)

CAPITAL RAISED on Equities on Primary and Secondary Market

(mln of €)

Q4 2014 Q4 2013
Change 

% YTD 2014 YTD 2013

Change 

% 

Nb New Listings 7 15 50 36

Money Raised IPO 2 413 2 100 14,9% 10 780 3 063 251,91%

Follow-ons on Equities 15 450 5 042 206,4% 36 340 26 293 38,21%

Follow-ons on Corporate Bonds 13 547 12 765 6,1% 56 951 62 385 -8,71%

of which ENTERNEXT

CAPITAL RAISED on Equities on Primary and Secondary Market

(mln of €)

Q3 2014 Q3 2013
Change 

% YTD 2014 YTD 2013

Change 

% 

Nb New Listings 2 12 34 25

Money Raised IPO 5 986 -99,5% 741 1 138 -34,87%

Follow-ons on Equities 1 932 672 187,6% 5 311 2 684 97,89%

Follow-ons on Corporate Bonds 924 572 61,5% 2 669 2 640 1,10%
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Derivatives Markets  Activity

Q4 2014 Q4 2013 YTD 2014 YTD 2013

Nb trading days 64 64 255 255

Volume (in lots)

Q4 2014 Q4 2013 Change % 

Jan 2014 till 

Dec 2014

Jan 2013 till 

Dec 2013

Change % 

YTD

Equity 34 830 915 32 003 266 9% 130 781 202 136 613 886 -4,3%

Index 17 681 919 14 774 810 20% 63 968 366 63 703 172 0,4%

Futures 12622798 10564264 19% 46 788 944 46 527 330 0,6%

Options 5059121 4210546 20% 17 179 422 17 175 842 0,0%

Individual Equity 17 148 996 17 228 456 0% 66 812 836 72 910 714 -8,4%

Futures 3987 10 >500% 21 652 372 >500%

Options 17145009 17228446 0% 66 791 184 72 910 342 -8,4%

Commodity 3 942 466 2 941 680 34% 13 165 310 10 552 390 24,8%

Futures 3259726 2525241 29% 10 787 401 8 840 837 22,0%

Options 682740 416439 64% 2 377 909 1 711 553 38,9%

Other 41 522 28 235 47% 112 364 189 521 -40,7%

Futures 0 58 7 1 421 -99,5%

Options 41522 28177 47% 112 357 188 100 -40,3%

Total Futures 15 886 511 13 089 573 21% 57 598 004 55 369 960 4,0%

Total Options 22 928 392 21 883 608 5% 86 460 872 91 985 837 -6,0%

Total Euronext 38 814 903 34 973 181 11% 144 058 876 147 355 797 -2,2%

ADV (in lots)

Q4 2014 Q4 2013 Change % 

Jan 2014 till 

Dec 2014

Jan 2013 till 

Dec 2013

Change % 

YTD

Equity 544 233 500 051 9% 512 867 535 741 -4,3%

Index 276 280 230 856 20% 250 856 249 816 0,4%

Futures 197 231 165 067 19% 183 486 182 460 0,6%

Options 79 049 65 790 20% 67 370 67 356 0,0%

Individual Equity 267 953 269 195 0% 262 011 285 924 -8,4%

Futures 62 0 >500% 85 1 >500%

Options 267 891 269 194 0% 261 926 285 923 -8,4%

Commodity 61 601 45 964 34% 51 629 41 382 24,8%

Futures 50 933 39 457 29% 42 304 34 670 22,0%

Options 10 668 6 507 64% 9 325 6 712 38,9%

Other 649 441 47% 441 743 -40,7%

Futures 0 1 0 6 -99,5%

Options 649 440 47% 441 738 -40,3%

Total Futures 248 227 204 525 21% 225 875 217 137 4,0%

Total Options 358 256 341 931 5% 339 062 360 729 -6,0%

Total Euronext 606 483 546 456 11% 564 937 577 866 -2,2%
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Derivatives Markets  Activity

Open Interest

Dec-14 Dec-13

Change % 

YOY

Equity 10 434 676 12 502 196 -16,5%

Index 836 659 963 080 -13,1%

Futures 357 856 438 395 -18,4%

Options 478 803 524 685 -8,7%

Individual Equity 9 598 017 11 539 116 -16,8%

Futures 750 0

Options 9 597 267 11 539 116 -16,8%

Commodity 793 657 684 139 16,0%

Futures 373 809 343 887 8,7%

Options 419 848 340 252 23,4%

Other 11 151 9 341 19,4%

Futures 0 0

Options 11 151 9 341 19,4%

Total Futures 732 415 782 282 -6,4%

Total Options 10 507 069 12 413 394 -15,4%

Total Euronext 11 239 484 13 195 676 -14,8%
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Consolidated income statement
(Amounts in thousands of euros)
Unaudited

31 December 31 December
In thousands of euros (except per share data) 2014 2013

Third party revenue and other income 458 454                     386 690                     
ICE transitional revenue and other income 34 044                       94 982                       
Total revenue and other income 492 498                   481 672                   

Salaries and employee benefits                    (123 991)                    (132 720)
Depreciation and amortisation                      (16 644)                      (19 924)
Other operational expenses                    (143 100)                    (149 047)
Operating profit before exceptional items 208 763                   179 981                   
Exceptional items                      (44 603)                      (22 086)
Operating profit 164 160                   157 895                   

Net financing income / (expense)                        (6 452)                           (424)
Results from equity investments                          4 557                      (18 040)
Profit before income tax 162 265                   139 431                   
Income tax expense                      (44 091)                      (51 915)
Profit for the year 118 174                   87 516                     

Profit attributable to:
– Owners of the parent                      118 174                        87 516 
– Non-controlling interests -                                -                                

Basic earnings per share 1,69                          1,25                          

Diluted earnings per share 1,69                          1,25                          

Year ended
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Consolidated comprehensive income statement
(Amounts in thousands of euros)
Unaudited

31 December 31 December
In thousands of euros 2014 2013

Profit for the year 118 174                   87 516                     

Other comprehensive income for the year
Items that will be subsequently reclassified to profit or loss:
– Currency translation differences 6 516                                                (3 190)
– Change in value of available-for-sale financial assets 3 892                                                     451 
– Income tax impact change in value of available-for-sale financial assets                           (916)                             (17)

Items that will not be reclassified to profit or loss:
– Remeasurements of post-employment benefit obligations                        (8 605)                        (3 590)
– Income tax impact post employment benefit obligations                           (210) 966                            
Total comprehensive income for the year 118 851                   82 136                     

Profit attributable to:
– Owners of the parent 118 851                     82 136                       
– Non-controlling interests -                                -                                

Year ended
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Consolidated balance sheet
(Amounts in thousands of euros)
Unaudited

As at 31 December As at 31 December
In thousands of euros 2014 2013

Assets
Non-current assets
Property, plant and equipment 25 948                       27 782                       
Goodwill and other intangible assets 321 266                     323 916                     
Deferred income tax assets 9 712                         21 951                       
Equity investments 113 596                     48 075                       
Other receivables 1 702                         2 046                         
Total non-current assets 472 224                   423 770                   

Current assets
Trade and other receivables 105 825                     121 268                     
Income tax receivable 22 375                       1 180                         
Related party loans -                                268 778                     
Derivative financial instruments -                                1 893                         
Financial investments 15 000                       -                                
Cash and cash equivalents 241 639                     80 827                       
Total current assets 384 839                   473 946                   

Total assets 857 063                   897 716                   

Equity/Parent's net investment and liabilities

Equity/Parent's net investment
Issued capital 112 000                     -                                
Share premium 116 560                     -                                
Reserve own shares                           (541) -                                
Retained earnings 114 163                     -                                
Parent's net investment -                                234 790                     
Other comprehensive income (loss)                           (432)                        (1 109)
Total equity/parent's net investment 341 750                   233 681                   

Non-current liabilities
Borrowings 248 369 -                                
Related party borrowings -                                40 000                       
Deferred income tax liabilities 483                            530                            
Post-employment benefits 14 997                       9 488                         
Provisions 32 418                       5 246                         
Other liabilities 1 400                         2 925                         
Total non-current liabilities 297 667                   58 189                     

Current liabilities
Borrowings 129                                                            - 
Related party borrowings                                 - 407 025                     
Current income tax liabilities 78 043                       49 483                       
Trade and other payables 126 427                     143 661                     
Provisions 13 047                       5 677                         
Total current liabilities 217 646                   605 846                   

Total equity/parent's net investment and liabilities 857 063                   897 716                   
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Consolidated statement of cash flows
(Amounts in thousands of euros)
Unaudited

31 December 31 December
In thousands of euros 2014 2013

Profit before income tax 162 265                   139 431                   

Adjustments for:
- Depreciation and amortisation 16 644                       19 924                       
- Share based payments (a) 3 876                         10 718                       
- Impairment losses -                                27 200                       
- Gain on disposal of equity investments -                                                       (7 944)
- Other non-cash items -                                                          (305)
- Changes in working capital and provisions                        15 144                        (4 818)
Income tax paid                      (49 780)                      (23 733)
Net cash provided by operating activities 148 149                   160 473                   

Cash flow from investing activities
Proceeds from disposal of equity investment -                                                       27 804 
Net purchase of short-term investments                      (13 024)                           (298)
Purchase of property, plant and equipment                        (5 302)                        (1 898)
Purchase of intangible assets                        (8 551)                        (4 051)
Proceeds from sale of property, plant and equipment and intangible assets 729                                                        219 
Net cash provided by / (used in) investing activities                    (26 148)                      21 776 

Cash flow from financing activities
Proceeds from borrowings, net of transaction fees 247 903                     -                                
Net interest paid                        (1 532)                                 - 
Share Capital repayment                    (161 500)                                 - 
Acquisition own shares                           (541)                                 - 
Transfers (to) / from Parent, net (b)                        91 947                        29 865 
Net change in short-term loans due to/from Parent                    (137 948)                    (144 940)
Net cash provided by / (used in) financing activities                      38 329                  (115 075)
Non-cash exchange gains/(losses) on cash and cash equivalents                             482                               93 
Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents                    160 812                      67 267 
Cash and cash equivalents - Beginning of year 80 827                       13 560                       
Cash and cash equivalents - End of year 241 639                   80 827                     

Year ended
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Dit persbericht is beschikbaar in de Engelse, Franse, Nederlandse en Portugese taal. De Engelse versie is 

leidend. 
 

Financiële kalender 

 

Q1 2015 resultaten    6 mei 2015  

Annual General Meeting of the Shareholders 6 mei 2015 

Q2 2015 resultaten    30 juli 2015 

 

 

 

Contact 

 

Media 

Caroline Nico +33 1 49 27 10 74 

cnico@euronext.com 

Analysts & investors 

Stephanie Bia +33 1 49 27 12 68 

sbia@euronext.com 

Over Euronext 

Euronext is de leidende beurs in de Eurozone met meer dan 1.300 uitgevende instellingen die samen goed zijn voor een 

beurswaarde van € 2600 miljard, een franchise op het gebied van topaandelen met meer dan 20 uitgevende instellingen in de 

EURO STOXX 50®-benchmark en een sterk en divers binnenlands- en internationaal klantenbestand. 

 

Euronext exploiteert gereguleerde en transparante effecten-  en derivatenmarkten. Het totale productaanbod van Euronext omvat 

aandelen, ETFs, warrants & certificaten, obligaties, derivaten, commodities en indices. Daarnaast zet Euronext haar expertise op 

het gebied van actieve markten in door technologie en beheerde diensten aan derden te leveren.  Euronext exploiteert 

gereguleerde markten, Alternext, en de Vrije Markt. Daarnaast biedt zij EnterNext, dat toegang tot kapitaalmarkten voor het MKB 

mogelijk maakt.  

 

Disclaimer 

De informatie in dit persbericht is louter informatief en vormt geen  beleggingsadvies. De informatie en het materiaal in deze 

presentatie worden aangeboden zoals ze zijn, zonder enige waarborg of garantie van welke aard dan ook. Hoewel de nodige 

aandacht werd besteed aan de opstelling van de inhoud, geeft Euronext geen garantie met betrekking tot de juistheid, geschiktheid 

of volledigheid van de informatie in deze publicatie. Euronext kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade van 

welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van, het vertrouwen op of het handelen ten gevolge van de verstrekte 

informatie. De in deze publicatie verstrekte informatie, of de informatie waarnaar in deze publicatie wordt verwezen, creëert geen 

rechten of verplichtingen. Het ontstaan van rechten en verplichtingen met betrekking tot financiële producten die worden 

verhandeld op beurzen die worden geëxploiteerd door dochterondernemingen van Euronext is volledig afhankelijk van de van 

toepassing zijnde regels van de marktexploitant. Alle eigendomsrechten en belangen met betrekking tot deze publicatie behoren 

toe aan Euronext.  

Dit persbericht is gebaseerd op informatie die tot op heden beschikbaar was. Euronext omvat Euronext N.V. en de aan haar 

gelieerde ondernemingen. Informatie met betrekking tot merken en intellectuele eigendomsrechten van Euronext is beschikbaar 

op de volgende website: https://www.euronext.com/terms-use   

© 2015, Euronext N.V.– Alle rechten voorbehouden. 

 

 


