
 

  

CONTACT - Media: 
 

CONTACT - Investor Relations: 

Amsterdam +31.20.550.4488 Brussel +32.2.509.1392 +33.1.49.27.12.68  
Lissabo
n 

+351.217.900.029 Parijs +33.1.49.27.11.33   

      
      
      

EURONEXT PUBLICEERT RESULTAAT EERSTE KWARTAAL 2015  
 

Amsterdam, Brussel, Lissabon, Londen en Parijs – 6 mei 2015 – Euronext maakte vandaag haar resultaat 

voor het eerste kwartaal van 2015 bekend.  
 

 Third-party resultaten gestegen met 9,6% op gecorrigeerde basis1 naar € 130 miljoen (Q1 2014 
gecorrigeerd: € 118,7 miljoen), +22,4% op gerapporteerde basis (Q1 2014 gerapporteerd: 
€ 106,2 miljoen)  

 Aanzienlijke verlaging van de operationele kosten exclusief afschrijvingen van 8,8% vergeleken 
met Q1 2014 gecorrigeerd1  (1,4% meer dan in Q1 2014 gerapporteerd) 

 EBITDA-marge 52,2%  

 € 43,6 miljoen aan totale besparingen bereikt – € 38,3 miljoen aan gerelateerde 
reorganisatiekosten 

 “Het resultaat dat wij vandaag bekend maken geeft blijk van onze grote inzet bij de uitvoering van onze 

strategie en laat zien dat wij op de juiste koers zitten. Wij hebben beter gepresteerd dan wij hadden verwacht 

dankzij de strenge kostenbeheersing, stevige volumes in de effectenhandel, een gunstig economisch klimaat 

en een levendige IPO-markt. Ik ben verheugd over het feit dat ik de gelegenheid krijg om op te treden als 

interim CEO. Het is een eer om deze interim functie te aanvaarden. Als team hebben we allemaal hard 

gewerkt om Euronext te herpositioneren als toonaangevend centrum voor het ophalen van kapitaal in 

Europa. Onze missie zal niet veranderen en ik ben vastbesloten om de belangen van de onderneming te 

verdedigen, om waarde te  creëren voor onze aandeelhouders en onze klanten, en om mijn rol als CEO van 

deze geweldige onderneming te vervullen,” zei Jos Dijsselhof, interim CEO en COO van Euronext N.V. 

Financiële resultaten 

In het eerste kwartaal van 2015 steeg de third-party omzet (inkomsten gegenereerd uit derde partijen zoals 

members, genoteerde ondernemingen en andere klanten) met 9,6% op gecorrigeerde1 basis naar 

€ 130,0 miljoen (Q1 2014 gecorrigeerd: € 118,7 miljoen), of +22,4% op gerapporteerde basis (Q1 2014 

gerapporteerd: € 106,2 miljoen), dankzij de zeer sterk presterende effectenhandel die werd ondersteund 

door gunstige economische omstandigheden, de kwantitatieve geldverruiming door de ECB en de goede 

resultaten bij de market-data en noteringsactiviteiten. Deze inkomsten zijn inclusief € 11,7 miljoen uit het 

derivatenclearingcontract met LCH.Clearnet dat per 1 april 2014 van kracht werd (gecorrigeerde1 clearing-

inkomsten voor Q1 2014: € 12,5 miljoen).  

 

                                                 
1
Voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2014 zijn de wijzigingen in de third-party inkomsten en de operationele kosten ook 

gecorrigeerd voor (i) de 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 op basis van ons daadwerkelijke handelsvolume voor de gepresenteerde periode en ervan 
uitgaande dat de derivatenclearingovereenkomst vanaf 1 januari 2014 van kracht zou zijn geweest, en (ii) de beëindiging van de ICE 
overgangsdiensten per 1 januari 2015. Zie ook de specifieke paragraaf over dit onderwerp en de reconciliation-pagina’s 5 en 6.  
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In het eerste kwartaal van 2014 was er een bedrag van € 7,3 miljoen aan ICE overgangsinkomsten en overige 

inkomsten die per 1 januari 2015 afliepen in de groepsinkomsten opgenomen. Deze inkomsten over 2014 

waren voornamelijk toe te schrijven aan de IT-ondersteuningsdiensten die werden verleend aan LIFFE voor 

de exploitatie van de derivatenbeurzen in het VK en de VS en aan het effect van de onderverhuur van 

Cannon Bridge House in Londen. 

 

De operationele kosten exclusief afschrijvingen daalden met 8,8% op gecorrigeerde1 basis naar 

€ 62,2 miljoen (Q1 2014 gecorrigeerd: € 68,3 miljoen) en stegen met 1,4% op gerapporteerde basis (Q1 2014 

gerapporteerd: € 61,4 miljoen), dankzij de voortgaand strenge kostendiscipline. Deze kosten zijn inclusief een 

bedrag van € 6,7 miljoen aan kosten in verband met het bovengenoemde contract met LCH.Clearnet (Q1 

2014: € 6,9 miljoen als dit contract op dat moment van kracht was geweest).  

 

Dankzij deze sterke business activiteit in combinatie met een gereduceerde kostenbasis steeg de EBITDA-

marge sterk naar 52,2% in Q1 2015 in vergelijking met 42,5% gecorrigeerd1 en 45,9% gerapporteerd in Q1 

2014.  

 

Met € 4,6 miljoen in Q1 2015 waren de afschrijvingen in grote lijnen onveranderd ten opzichte van Q1 2014 

(€ 4,7 miljoen). 

 

Het bedrijfsresultaat voor het eerste kwartaal van 2015 vóór buitengewone posten bedroeg € 63,3 miljoen; 

een stijging van 38,4% in vergelijking met Q1 2014 op gecorrigeerde1 basis (€ 45,7 miljoen) en een stijging 

van 33,4% in vergelijking met Q1 2014 gerapporteerd (€ 47,4 miljoen).  

 

Er werd in het eerste kwartaal van 2015 een bedrag van € 6,3 miljoen aan buitengewone baten geboekt. 

Deze inkomsten zijn voornamelijk inclusief reorganisatiekosten van € 7,4 miljoen, die werden 

gecompenseerd door de vrijval van een voorziening van € 14,7 miljoen in verband met de positief afgesloten 

onderhandelingen met de verhuurder van Cannon Bridge House.  

 
De inkomstenbelasting voor Q1 2015 bedroeg € 19,4 miljoen, wat gelijk staat aan een belastingtarief van 
28,7%. Het belastingtarief werd, samen met andere afzonderlijke posten, positief beïnvloed door de vrijval 
van een voorziening die in 2014 werd getroffen in verband met de huurovereenkomst voor Cannon Bridge 
House.  
 
De nettowinst voor het eerste kwartaal van 2015 bedroeg € 48,0 miljoen, vergeleken met € 7,6 miljoen in Q1 
2014, wat gelijk staat met een winst per aandeel van € 0,69 (absoluut) en € 0,68 (na verwatering), vergeleken 
met € 0,11 in Q1 2014 (absoluut en na verwatering). 

 

Per 31 maart 2015 had Euronext geldmiddelen en kasequivalenten exclusief financiële investeringen van 

€ 162 miljoen en totale verplichtingen van € 107,5 miljoen, dankzij een aflossing van € 140 miljoen op 

23 maart 2015. 

 

 

Business highlights 
 

 Noteringen 

 

De inkomsten uit noteringen bedroegen in Q1 2015 € 15,3 miljoen, een stijging van 12,6% vergeleken met 

het bedrag van € 13,6 miljoen dat in Q1 2014 werd behaald. Dit resultaat was te danken aan zowel de 

voortgaand goede IPO-activiteit en de grote activiteit op de secundaire markt. Er werd in Q1 2015 in totaal 

€ 40 miljard aan kapitaal opgehaald en geplaatst via onze markten, in vergelijking met € 24,2 miljard in Q1 

2014. Er waren in Q1 2015 14 nieuwe noteringen, waarmee € 2,6 miljard werd opgehaald, in vergelijking met 

zes noteringen en € 2,1 miljard in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Onder de grootste transacties bevonden 

zich GrandVision en Refresco Gerber in Amsterdam, waarmee respectievelijk € 1 miljard en € 580 miljoen 
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werd opgehaald, terwijl Elis in Parijs € 750 miljoen aantrok. De secundaire notering van Cnova met Euronext 

Parijs zorgde voor een additionele marktkapitalisatie van €3 miljard. 

EnterNext had een zeer succesvol eerste kwartaal in 2015 met een opgehaald kapitaal van € 2,4 miljard 

verspreid over primaire emissies en vervolgemissies, meer dan twee maal het niveau van Q1 2014. De 

voortgaande opwaartse lijn in IPO’s resulteerde in 10 MKB-noteringen, in vergelijking met vier in Q1 2014. 

 

 Handel 

 

Effectenhandel 

Ons resultaat uit effectenhandelsactiviteiten was uitzonderlijk sterk in Q1 2015, met een opbrengst van 

€ 52,1 miljoen, een stijging van 19,6% in vergelijking met Q1 2014 (€ 43,6 miljoen).  

Dit kwartaal was ons beste kwartaal voor het handelsvolume sinds Q2 2010, met een gemiddelde dagomzet 

op de effectenmarkt van € 8,6 miljard, +28,8% in vergelijking met Q1 2014. Op 20 maart 2015 werd de 

hoogste transactiewaarde sinds mei 2010 bereikt met € 17,2 miljard in aandelen. Onze nationale indices 

stegen gemiddeld met 18% – het beste stijgingspercentage voor een eerste kwartaal sinds het jaar 2000. 

Dankzij onze voortdurende aandacht voor het binnenlandse marktaandeel veerde dit in de maand maart in 

een zeer competitief landschap terug naar 64%. Het marktaandeel voor het volledige kwartaal bedroeg 

62,2%. Het handelsvolume in Exchange Traded Funds (ETF’s) steeg met 79% ten opzichte van Q1 2014. Op 23 

maart 2015 werd voor een bedrag van € 1 miljard aan ETF’s verhandeld, de op negen na actiefste dag sinds 

2010 naar transactiewaarde.  

Derivatenhandel 
De inkomsten uit de handel in derivaten zijn in het eerste kwartaal van 2015 met 11,3% gedaald ten opzichte 
van de vergelijkbare periode vorig jaar en kwamen uit op € 11,2 miljoen. De daling valt toe te schrijven aan 
het dempende effect van de lagere volatiliteit in februari en maart, naast ook de concurrentie in het 
Nederlandse segment van de individuele aandelenoptie-activiteiten.  
De ontwikkeling van commodities is in grote lijnen hetzelfde gebleven ten opzichte van het eerste kwartaal 
van 2014, hetgeen door de situatie in Oekraïne een uitzonderlijk kwartaal was. 

 

 Market data & indices 

 

De inkomsten uit het segment Market data & indices stegen het eerste kwartaal van 2015 met 12,3% naar 

€ 24,6 miljoen in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2014 (€ 21,9 miljoen). Dit was mede te danken aan 

de prijsstijging van level 2 data per 1 januari 2015.  

 

 Post-trade 

 

Clearing 

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

beslag. Om de vergelijking te vergemakkelijken, heeft Euronext besloten om gecorrigeerde cijfers voor het 

eerste kwartaal van 2014 te verschaffen waarin een schatting is gemaakt van het effect dat de overeenkomst 

zou hebben gehad als deze vanaf januari 2014 in werking zou zijn getreden. 

In het eerste kwartaal van 2015 boekte Euronext een bedrag van € 11,7 miljoen aan clearinginkomsten, 

(Q1 2014 gecorrigeerd1: € 12,5 miljoen, of Q1 2014 gerapporteerd: € 0,0 miljoen).  

 

Settlement & custody 

De inkomsten bij Interbolsa in Portugal liepen in het eerste kwartaal van 2015 met 9,3% terug naar 

€ 5,0 miljoen, vergeleken met € 5,6 miljoen in Q1 2014. Dit was te wijten aan een daling van 6% in de 
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gemiddelde waarde van in bewaring gehouden vermogen en was nog altijd het gevolg van de algehele daling 

in de marktwaarde van effecten.  

 

 Market solutions & other 

 
De inkomsten uit market solutions zijn het eerste kwartaal van 2015 met 4,3% gestegen ten opzichte van 
hetzelfde kwartaal in 2014 (van € 8,9 miljoen naar € 9,3 miljoen). Deze stijging kwam op het conto van 
doorlopende vergoedingen voor diensten en weerspiegelt onze intentie om minder gevoelig te worden voor 
inkomsten uit eenmalige projecten. 

 

 
Corporate highlights  
 

 Succesvolle afronding van het Euronext Separation Programme (ESP) 
Het Euronext Separation Programme (ESP) is opgezet om een onafhankelijk Euronext te realiseren. In het 
kader daarvan zijn de derivatenactiviteiten losgemaakt uit de LIFFE-infrastructuur en zijn de IT-systemen voor 
Euronext Derivatives geoptimaliseerd. Van juli 2014 tot de afronding in maart 2015 heeft het ESP acht 
belangrijke operationele tools opgeleverd. Deze afstemming heeft geleid tot belangrijke kostenbesparingen 
op IT en op de benodigde middelen voor de bewaking en toepassing van de systemen.  
 

 Succesvolle onderhandelingen met verhuurder CBH  

Bij de afsplitsing van ICE heeft Euronext de huurovereenkomst voor Cannon Bridge House (CBH) 

meegenomen. Die overeenkomst liep officieel tot 2017. Euronext heeft in 2014 besloten deze kantoorruimte 

ultimo december 2014 volledig te verlaten en om eind 2015 ook de uitwijklocatie (‘disaster recovery site’) te 

hebben verhuisd. Na de ontruiming van de kantoorruimte in 2014 is een voorziening voor verlieslatende 

contracten verantwoord voor de kosten van de ongebruikte ruimte (£ 25,5 miljoen). Het management van 

Euronext is tegelijkertijd ook met de verhuurder van Cannon Bridge House in gesprek gegaan over een 

vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst. Op 15 april is inderdaad een afkoopovereenkomst 

getekend met de verhuurder van CBH. De uitwijklocatie van Euronext blijft tot het einde van het jaar in CBH. 

 

 Beroep kapitaaleisen 
Zoals aangegeven in het registratiedocument heeft Euronext alle mogelijke acties overwogen tegen het 
bestuurlijk besluit van het Ministerie van Financiën om de kapitaaleisen voor Euronext niet aan te passen. 
Euronext is van mening dat dit besluit een negatief effect op het strategisch plan kan uitoefenen en tot een 
ongelijk speelveld leidt. De conclusie was dat in een beroepsprocedure een onafhankelijk oordeel moest 
worden verkregen. Euronext heeft derhalve op 31 maart 2015 bij de rechtbank van Rotterdam een 
beroepsprocedure tegen het Ministerie van Financiën aanhangig gemaakt. Tegelijkertijd wordt met het 
ministerie een constructieve dialoog gevoerd. 
 

 Aflossing lening 
Op 6 mei 2014 is Euronext N.V. met een syndicaat van 12 banken een serie leningen aangegaan (‘de 
kredietfaciliteit’), waarin BNP Paribas en ING Bank N.V. optraden als Lead Arrangers. Die leningen bestonden 
uit (i) een termijnlening van € 250 miljoen en (ii) een doorlopende kredietfaciliteit van € 250 miljoen. Op 20 
februari 2015 is Euronext N.V. een aangepaste en uitgebreide kredietfaciliteit overeengekomen, waarbij de 
niet opgenomen doorlopende kredietfaciliteit met € 140 miljoen is verhoogd naar € 390 miljoen en er 
€ 140 miljoen vervroegd is afgelost op de termijnlening van € 250 miljoen.  

 
 Benoeming van Jos Dijsselhof als interim CEO  

Euronext N.V. heeft op 5 mei aangekondigd dat zij haar plan voor het overgangsproces, volgend op de 
bekendmaking op 22 april van het vertrek van Dominique Cerutti bij Euronext N.V., zal versnellen en Jos 
Dijsselhof per direct als interim CEO van Euronext N.V. zal benoemen, onder voorbehoud van goedkeuring 
door de toezichthouders. Als gevolg van deze beslissing hebben de Raad van Bestuur en Dominique Cerutti 
gezamenlijk besloten dat Dominique de onderneming per direct verlaat.   
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 Update doelstellingen middellange termijn 

Het managementteam zet zich volledig in voor de realisatie van de beoogde samengestelde jaarlijkse groei 

(CAGR) van 5% (in de periode 2013 – 2016) en van de aangekondigde besparingen2 (€ 60 miljoen per ultimo 

H1 2015 op run-rate basis - € 80 miljoen per ultimo 2016 op run-rate basis). Dit moet eind 2016 een EBITDA-

marge dicht bij de 53% opleveren. Gedurende het  kwartaal hebben we ons verder ingespannen om onze 

kostenstructuur te reduceren door verschillende activiteiten, waaronder het starten van de 

onderhandelingen voor het reorganiseren van onze organisatie in Frankrijk. 

 

 
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 afwaarderingen en 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 afwaarderingen en 

afschrijvingen gedeeld door de inkomsten. 

De niet-IFRS indicatoren 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 en ICE overgangsinkomsten over het 
eerste kwartaal 2014  

Ten bate van de vergelijking van de cijfers zijn voor het eerste kwartaal dat eindigt op 31 maart 2014 de 
inkomsten en kosten en de daaruit voortvloeiende effecten op de inkomsten, de operationele kosten 
exclusief afschrijvingen ook opgenomen, gecorrigeerd voor (i) de nieuwe derivatenclearingovereenkomst 
met LCH.Clearnet, en voor (ii) de beëindiging van de ICE overgangsdiensten per 1 januari 2015. De 
clearinginkomsten en -kosten zijn 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 januari 2014 zou zijn ingegaan. 

 

 

 

 

                                                 
2
 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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Reconciliation with IFRS income statement 
      

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

 
       

Million of € 
Q1'2015 

Q1'2014 
reported 

Adjustment 
Q1'2014 
Adjusted 

Var vs 
reported 

Var vs 
adjusted 

Third party revenue 130,0 106,2 12,5 118,7 22,4% 9,6% 
o/w Clearing revenue 11,7   12,5 12,5     

ICE transitional revenue & Other Income 0,0 7,3 -7,3 0,0     

Total  revenue 130,0 113,5 5,2 118,7 14,5% 9,6% 

Operational expenses excl. depreciation and 
amortization 62,2 61,4 6,9 68,3 1,4% -8,8% 

o/w Clearing expenses 6,7   6,9 6,9     

EBITDA 67,48 52,1 -1,7 50,4 30,1% 34,4% 
EBITDA margin 52,2% 45,9%   42,5%     

Depreciation & amortization 4,6 4,7   4,7     

Operating profit before exceptional items 63,3 47,4 -1,7 45,7 33,4% 38,4% 
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Cash Market Monthly Activity

Q1 2015 Q1 2014

Nb trading days 63 63

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

Q1 2015 Q1 2014
Change 

% 

Total Cash Market * 119 464 794 100 442 462 18,9%

ADV Cash Market * 1 896 267 1 594 325 18,9%

* (shares, warrants, trackers, bonds...)

TRANSACTION VALUE ( € million - Single counted)

Q1 2015 Q1 2014
Change 

% 

Total Cash Market * 546 782,6 424 472,0 28,8%

ADV Cash Market * 8 679,1 6 737,7 28,8%

* (shares, warrants, trackers, bonds...)

EURONEXT (Euronext, Alternext)

CAPITAL RAISED on Equities on Primary and Secondary Market

(mln of €)

Q1 2015 Q1 2014
Change 

% 
Nb New Listings 14 6

Money Raised IPO 2 637 2 138 23,34%

Follow-ons on Equities 10 245 2 535 304,23%

Follow-ons on Corporate Bonds 27 069 19 334 40,01%

of which ENTERNEXT

CAPITAL RAISED on Equities on Primary and Secondary Market

(mln of €)

Q1 2015 Q1 2014
Change 

% 
Nb New Listings 10 4

Money Raised IPO 319 212 50,51%

Follow-ons on Equities 1 572 427 268,45%

Follow-ons on Corporate Bonds 466 413 12,84%
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Derivatives Market Monthly Activity

Q1 2015 Q1 2014

Nb trading days 63 63

Volume (in lots)

Q1 2015 Q1 2014 Change % 

Equity 31 467 529 35 510 424 -11,4%

Index 16 005 399 17 174 842 -6,8%

Futures 12 148 471 12 526 201 -3,0%

Options 3 856 928 4 648 641 -17,0%

Individual Equity 15 462 130 18 335 582 -15,7%

Futures 7 196 140 >500%

Options 15 454 934 18 335 442 -15,7%

Commodity 3 145 443 3 178 502 -1,0%

Futures 2 645 310 2 648 099 -0,1%

Options 500 133 530 403 -5,7%

Other 54 541 20 677 163,8%

Futures 0 5

Options 54 541 20 672 163,8%

Total Futures 14 800 977 15 174 445 -2,5%

Total Options 19 866 536 23 535 158 -15,6%

Total Euronext 34 667 513 38 709 603 -10,4%

ADV (in lots)

Q1 2015 Q1 2014 Change % 

Equity 499 485 563 658 -11,4%

Index 254 054 272 617 -6,8%

Futures 192 833 198 829 -3,0%

Options 61 221 73 788 -17,0%

Individual Equity 245 431 291 041 -15,7%

Futures 114 2 >500%

Options 245 316 291 039 -15,7%

Commodity 49 928 50 452 -1,0%

Futures 41 989 42 033 -0,1%

Options 7 939 8 419 -5,7%

Other 866 328 163,8%

Futures 0 0

Options 866 328 163,8%

Total Futures 234 936 240 864 -2,5%

Total Options 315 342 373 574 -15,6%

Total Euronext 550 278 614 438 -10,4%
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Open Interest

Mar-15 Mar-14

Change % 

YOY

Equity 12,480,666 14,499,203 -14%

Index 1,113,845 1,182,618 -5.8%

Futures 505,483 458,742 10.2%

Options 608,362 723,876 -16.0%

Individual Equity 11,366,821 13,316,585 -14.6%

Futures 2,756 106 >500%

Options 11,364,065 13,316,479 -14.7%

Commodity 757,494 732,689 3.4%

Futures 360,747 313,371 15.1%

Options 396,747 419,318 -5.4%

Other 8,045 9,801 -17.9%

Futures 0 1

Options 8,045 9,800 -17.9%

Total Futures 868,986 772,220 12.5%

Total Options 12,377,219 14,469,473 -14.5%

Total Euronext 13,246,205 15,241,693 -13.1%
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Consolidated income statement

(Amounts in thousands of euros)

31 March 31 March

In thousands of euros (except per share data) 2015 2014

unaudited unaudited

Third party revenue and other income 130 028                     106 214                     

ICE transitional revenue and other income -                                7 328                         

Total revenue and other income 130 028                   113 542                   

Salaries and employee benefits                      (28 710)                      (31 441)

Depreciation and amortisation                        (4 560)                        (4 730)

Other operational expenses                      (33 507)                      (29 938)

Operating profit before exceptional items 63 251                     47 433                     

Exceptional items                          6 320                      (12 161)

Operating profit 69 571                     35 272                     

Net financing income / (expense)                        (2 144)                        (1 284)

Results from equity investments                               (6)                             203 

Profit before income tax 67 421                     34 191                     

Income tax expense                      (19 377)                      (26 560)

Profit for the period 48 044                     7 631                       

Profit attributable to:

– Owners of the parent                        48 044                          7 631 

– Non-controlling interests -                                -                                

Basic earnings per share 0,69                          0,11                          

Diluted earnings per share 0,68                          0,11                          

Three months ended
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Consolidated comprehensive income statement

(Amounts in thousands of euros)

31 March 31 March

In thousands of euros 2015 2014

unaudited unaudited

Profit for the period 48 044                     7 631                       

Other comprehensive income for the period

Items that will be subsequently reclassified to profit or loss:

– Currency translation differences 3 485                                                  2 018 

Items that will not be reclassified to profit or loss:

– Remeasurements of post-employment benefit obligations                           (248)                                 - 

– Income tax impact post employment benefit obligations                             110 -                                

Total comprehensive income for the period 51 391                     9 649                       

Profit attributable to:

– Owners of the parent 51 391                       9 649                         

– Non-controlling interests -                                -                                

Three months ended
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Consolidated balance sheet

(Amounts in thousands of euros)

As at 31 March As at 31 December

In thousands of euros 2015 2014

unaudited audited

Assets

Non-current assets

Property, plant and equipment 25 914                       25 948                       

Goodwill and other intangible assets 321 439                     321 266                     

Deferred income tax assets 10 263                       9 712                         

Equity investments 113 596                     113 596                     

Other receivables 4 710                         1 702                         

Total non-current assets 475 922                   472 224                   

Current assets

Trade and other receivables 112 799                     105 825                     

Income tax receivable 18 467                       22 375                       

Financial investments 5 000                         15 000                       

Cash and cash equivalents 162 009                     241 639                     

Total current assets 298 275                   384 839                   

Total assets 774 197                   857 063                   

Equity and liabilities

Equity

Issued capital 112 000                     112 000                     

Share premium 116 560                     116 560                     

Reserve own shares                           (819)                           (541)

Retained earnings 164 792                     114 163                     

Other comprehensive income (loss) 2 915                                                   (432)

Total equity 395 448                   341 750                   

Non-current liabilities

Borrowings 107 514                     248 369                     

Deferred income tax liabilities 392                            483                            

Post-employment benefits 15 530                       14 997                       

Provisions 7 609                         32 418                       

Other liabilities 1 400                         1 400                         

Total non-current liabilities 132 445                   297 667                   

Current liabilities

Borrowings 94                                                          129 

Current income tax liabilities 90 260                       78 043                       

Trade and other payables 147 357                     126 427                     

Provisions 8 593                         13 047                       

Total current liabilities 246 304                   217 646                   

Total equity and liabilities 774 197                   857 063                   
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Consolidated statement of cash flows

(Amounts in thousands of euros)

31 March 31 March

In thousands of euros 2015 2014

unaudited unaudited

Profit before income tax 67 421                     34 191                     

Adjustments for:

- Depreciation and amortisation 4 561                         4 730                         

- Share based payments 2 854                         258                            

- Changes in working capital and provisions                      (20 005)                        (7 544)

Income tax paid                        (3 779)                        (3 295)

Net cash provided by operating activities 51 052                     28 340                     

Cash flow from investing activities

Net purchase of short-term investments                        10 000                               (5)

Purchase of property, plant and equipment                        (2 037)                        (2 525)

Purchase of intangible assets                        (2 043)                        (2 129)

Proceeds from sale of property, plant and equipment and intangible assets -                                                            208 

Net cash provided by / (used in) investing activities                        5 920                       (4 451)

Cash flow from financing activities

Proceeds from borrowings, net of transaction fees                    (141 043) -                                

Net interest paid                           (667)                                 - 

Settlement of derivatives financial instruments                                 -                          1 893 

Acquisition own shares                           (278)                                 - 

Transfers (to) / from Parent, net                                 -                        92 828 

Net change in short-term loans due to/from Parent                                 -                    (137 948)

Net cash provided by / (used in) financing activities                  (141 988)                    (43 227)

Non-cash exchange gains/(losses) on cash and cash equivalents                          5 386                               13 

Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents                    (79 630)                    (19 325)

Cash and cash equivalents - Beginning of the period 241 639                     80 827                       

Cash and cash equivalents - end of the period 162 009                   61 502                     

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