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EURONEXT PUBLICEERT RESULTAAT TWEEDE KWARTAAL 2015  
 

Amsterdam, Brussel, Lissabon, Londen en Parijs – 30 juli 2015 – Euronext maakte vandaag haar resultaat 

voor het tweede kwartaal en de eerste zes maanden van 2015 bekend.  
 

 Third-party opbrengsten met 11,9% gestegen naar € 130,1 miljoen (Q2 2014: € 116,3 miljoen) 

 Aanzienlijke verlaging van de operationele kosten exclusief afschrijvingen van 11,0% vergeleken 
met Q2 2014  

 EBITDA-marge 53,9%  

 € 51 miljoen aan totale opgelopen besparingen – € 64 miljoen op run-rate basis 

 € 63 miljoen aan gerelateerde reorganisatiekosten 

 Realisatie doelstelling van ca. € 500 miljoen aan inkomsten (5% CAGR over 2013-2016) en 53% van 
EBITDA-marge verwacht per einde van het boekjaar 

Jos Dijsselhof, interim CEO en COO van Euronext NV: “Vandaag kunnen wij voor het vijfde achtereenvolgende 

kwartaal goede resultaten en een solide inkomstengroei bekendmaken dankzij de sterke prestaties van het 

merendeel van onze activiteiten. Dit resultaat sluit aan bij de focus van ons managementteam op de 

uitvoering van onze gedegen strategie. Met trots kunnen wij melden dat wij onze eerder aangekondigde 

besparing van meer dan € 60 miljoen op run- rate basis al halverwege de tijdshorizon van ons strategische 

plan hebben behaald, dit dankzij onze voortdurende focus op kosten. Wij zetten ons in om verdere 

kostenbesparingen tot € 80 miljoen op run-rate basis tegen eind 2016 te realiseren.” 

Financiële resultaten 

De third-party omzet steeg met 11,9% naar € 130,1 miljoen (Q2 2014: € 116,3 miljoen), dankzij de zeer sterk 

presterende effectenhandel, die werd ondersteund door de krachtige economische handelsomstandigheden. 

Ook de market data en noteringsactiviteiten zetten een sterke prestatie neer en de commodities-activiteiten 

profiteerden van de gestegen volatiliteit in de graanhandel.  

 

In het tweede kwartaal van 2014 was er een bedrag van € 9,2 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 alsook aan het effect van de onderverhuur 

van Cannon Bridge House in Londen. 

 

De operationele kosten exclusief afschrijvingen daalden dit kwartaal door onze aanhoudend strenge 

kostendiscipline met 11,0% naar € 60,0 miljoen (Q2 2014: € 67,4 miljoen). 

 

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

marge scherp naar € 70,1 miljoen in het tweede kwartaal van 2015 – een marge van 53,9% vergeleken met 

46,3% in het tweede kwartaal van 2014.  
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De afschrijvingen stegen met 10,2% naar € 4,5 miljoen in Q2 2015 door de versnelde afschrijving van activa in 

Brussel en Parijs als gevolg van de verplaatsing van de vestigingen.  

Het bedrijfsresultaat voor het tweede kwartaal van 2015 vóór buitengewone posten bedroeg € 65,6 miljoen, 

een stijging van 21,5% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.  

 

Er werd in het tweede kwartaal van 2015 een bedrag van € 24,6 miljoen aan buitengewone kosten geboekt. 

Deze bestonden voornamelijk uit herstructureringskosten, inclusief een voorziening die in het tweede 

kwartaal werd getroffen voor herstructureringen in Parijs (€ 22,1 miljoen) en enkele afvloeiingskosten in 

Europa. 

 
Het belastingtarief in het tweede kwartaal van 2015 bedroeg 33,6%, licht hoger dan het verwachte 
genormaliseerde belastingtarief voor het gehele jaar. Dankzij de sterke activiteit werden er in Frankrijk 
relatief meer inkomsten geboekt, tegen een belastingtarief van 38%.  
 
De nettowinst voor het tweede kwartaal van 2015 bedroeg € 28,7 miljoen, onveranderd ten opzichte van Q2 
2014. Dit staat gelijk met een winst per aandeel van € 0,41 (absoluut en na verwatering). 

 

Per 30 juni 2015 had Euronext € 128,4 miljoen aan geldmiddelen en kasequivalenten exclusief financiële 

investeringen. De totale verplichtingen bedroegen € 107,7 miljoen. 

 

 

Business highlights 
 

 Noteringen 

 

De inkomsten uit noteringen bedroegen € 19,3 miljoen in Q2 2015, een stijging van 1,9% vergeleken met het 

bedrag van € 18,9 miljoen dat in Q2 2014 werd behaald. Dit resultaat was toe te schrijven aan zowel de 

stijging van de vaste inkomsten als de sterke activiteit op de secundaire markt. Er werd in Q2 2015 in totaal 

€ 21,7 miljard aan kapitaal opgehaald en geplaatst via onze markten, vergeleken met € 33,8 miljard in Q2 

2014. Er waren in Q2 2015 14 nieuwe noteringen waarmee in totaal€ 2,3 miljard werd opgehaald, in 

vergelijking met 24 noteringen en € 4,5 miljard in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Onder de grootste 

transacties in Q2 2015 bevonden zich de IPO’s van Spie en Europcar en een internationale transactie 

bestaande uit de technische notering van het aan de NYSE genoteerde International Flavors & Fragrances 

(IFF), dat een bedrag van € 11,5 miljard aan marktkapitalisatie opleverde. 

Er waren in Q2 2015 verscheidende benchmark-transacties onder beursgenoteerde emittenten op onze Debt 

Capital markten. Hieronder bevonden zich de obligatie-emissie van Unilever voor een bedrag van 

€ 1,2 miljard en een transactie € 750 miljoen van Klépierre. Daarnaast vonden er de afgelopen maanden 

verschillende benchmark-emissies van groene obligaties plaats op onze markten, waaronder de 

€ 500 miljoen grote obligatielening van Ile-de-France bond (tweede Ile de France transactie), de emissie van 

een obligatielening van € 1 miljard van Tennet (eerste Nederlandse niet-financiële emittent van een ‘euro 

zone green bond’) en € 500 miljoen van een emissie van ABN AMRO (eerste euro zone green bond 

gecertificeerd onder de nieuwe Climate Bonds Standard). 

Onze dochteronderneming EnterNext, die zich richt op de promotie en ontwikkeling van kleine en 
middelgrote ondernemingen, zette wederom een goede prestatie neer in het tweede kwartaal van 2015. Er 
werd voor een totaalbedrag van € 2,1 miljard aan kapitaal aangetrokken door middel van primaire en 
vervolgemissies en de voortgaande opwaartse lijn in IPO’s resulteerde in 10 MKB-noteringen, in vergelijking 
met 17 in Q2 2014. In het eerst halfjaar van 2015 vonden er 20 IPO’s plaats waarmee € 797 miljoen werd 
opgehaald, vergeleken met 31 IPO’s en € 740 miljoen voor het gehele jaar 2014. In de maand juli werd deze 
positieve ontwikkeling bevestigd met vijf nieuwe MKB-noteringen waarmee nog eens € 96 miljoen werd 
opgehaald.  
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 Handel 

 

Effectenhandel 

Ons resultaat uit effectenhandelsactiviteiten was uitzonderlijk sterk in Q2 2015, met een opbrengst van 

€ 49,0 miljoen, een stijging van 24,0% in vergelijking met Q2 2014 (€ 39,6 miljoen).  

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

op de effectenmarkt van € 8,8 miljard, +41% in vergelijking met Q2 2014. De groei wordt zowel gevoed door 

hernieuwde commerciële focus, grotere betrokkenheid bij de klant, productontwikkeling en optimale 

prijsstelling als door de gunstige economische omstandigheden die een stroom van kapitaal naar de 

effectenmarkten veroorzaken.  

Wij blijven onze aandacht richten op het ontplooien van het binnenlandse marktaandeel dat in de maand 

juni in een zeer concurrerende omgeving terugveerde naar 64,8%.  

Ook onze ETF-activiteiten bleven groeien met 18 nieuwe noteringen in het tweede kwartaal van 2015, 

waaronder de uitgifte van de eerste in renminbi gedenomineerde geldmarkt-EFT’s in samenwerking met 

China Construction Bank (CCB), de op een na grootste bank ter wereld gerekend in Tier 1-kapitaal. Het 

handelsvolume steeg met 101% ten opzichte van Q2 2014 en de activa onder beheer bereikten een nieuw 

record van € 279,4 miljard (+74% in vergelijking met ultimo 2014).  

Derivatenhandel 

 
De inkomsten uit de handel in derivaten stegen in het tweede kwartaal van 2015 met 5,9% ten opzichte van 
hetzelfde kwartaal van vorig jaar en bedroegen € 11,0 miljoen. Het handelsvolume in commodities steeg 
sterk met 45% ten opzichte van Q2 2014, wat grotendeels toe te schrijven was aan de slechte 
weersomstandigheden in West-Europa en het Middenwesten van Amerika, met grotere volatiliteit in de 
graanhandel tot gevolg. De handel in indexfutures- en opties groeide met 14% ten opzichte van Q2 2014 
door de gestegen volatiliteit als gevolg van de situatie in Griekenland. De handelsactiviteit met betrekking tot 
individuele aandelenderivaten bleef opnieuw achter: het volume daalde met 10% vergeleken met Q2 2014. 
Wij continueren onze pan-Europese aandelenderivaten-activiteiten als een van onze strategische 
kernpunten: de nieuwe Exchange-for-Physicals service op de AEX en CAC indices ging begin mei live en onze 
handelsregistratie- en clearingsdiensten voor OTC-derivaten worden op dit moment getest.  
 

 

 Market data & indices 

 

De inkomsten uit het segment Market data & indices stegen in het tweede kwartaal van 2015 met 3,8% naar 

€ 24,5 miljoen ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar (Q2 2014: € 23,5 miljoen). Deze stijging 

was te danken aan het effect van de prijsstijging voor Level 2 data per 1 januari 2015, het goede resultaat uit 

indexlicentieovereenkomsten voor aan Blue Chip indices gelieerde producten en aan compliance audits. 

 

 Post trade 

 

Clearing 

In het tweede kwartaal van 2015 noteerde Euronext clearinginkomsten van € 13,3 miljoen, een stijging van 

26,1% vergeleken met Q2 2014 (€ 10,6 miljoen), mede dankzij een positieve impuls van de 

productsamenstelling in de derivatenhandelsactiviteiten.  

 

Settlement & Custody 
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De inkomsten bij Interbolsa in Portugal liepen in het tweede kwartaal van 2015 terug met 8,3% naar 

€ 5,1 miljoen, vergeleken met € 5,5 miljoen in Q2 2014. Dit was te wijten aan de daling van de 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 in het tweede kwartaal van 2015 gestegen met 2,6% ten opzichte van 
hetzelfde kwartaal van 2014 (van € 7,8 miljoen naar € 8,0 miljoen). De stijging was voornamelijk te danken 
aan doorlopende vergoedingen voor diensten en weerspiegelt onze intentie om de gevoeligheid voor 
inkomsten uit eenmalige projecten te verminderen.  
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Corporate Highlights  
 

 Vervanging van de CEO 

Na het vertrek van Dominique Cerutti op 22 april en de benoeming van Jos Dijsselhof als interim Chief 

Executive Officer van Euronext N.V. op 5 mei heeft de Raad van Commissarissen het Nomination & 

Governance Committee opdracht gegeven om het zoekproces naar een nieuwe permanente CEO in gang te 

zetten. Dit proces moet deze zomer worden afgerond. De naam van de opvolger dient dan bekend te worden 

gemaakt onder voorbehoud van de goedkeuring van de toezichthoudende instanties en de aandeelhouders. 

Vervolgens zal er eind oktober een Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders worden georganiseerd.  

  

 Verplaatsing van vestigingen 

Als onderdeel van de kostenbesparingsstrategie heeft Euronext in het tweede kwartaal van 2015 haar 

vestigingen in Brussel en Parijs verplaatst, na in 2014 de vestiging in Londen te hebben verhuisd. Het nieuwe 

kantoorgebouw past beter bij de behoeften van het bedrijf en sluit beter aan bij de nieuwe cultuur van 

Euronext, die efficiency, groei en innovatie voorstaat.  

 

 Versterking van de multipolaire activiteiten van de Groep 

Euronext heeft een Memorandum of Understanding (MOU) met de Shenzhen Stock Exchange getekend ter 

verdere ontwikkeling van Exchange Traded Products (ETP’s) in de volksrepubliek China en de Euronext-

markten. Dit memorandum van overeenstemming luidt het begin in van de samenwerking op het gebied van 

zowel ontwikkeling, onderzoek, marketing en gespecialiseerde handelstechnologie als co-branding van 

indices en Exchange Traded Products. 

Daarnaast heeft Euronext twee memoranda van overeenstemming met ICBC en CCB getekend om de banden 

tussen de beurs en deze twee toonaangevende Chinese banken verder aan te halen, met als doel om 

Euronext te positioneren als belangrijkste schakelpunt voor offshore RMB en Chinese beleggers tegen de 

achtergrond van de internationalisering van de renminbi.  

 

 Uitbreiding productenpakket 
In het tweede kwartaal van 2015 heeft Euronext haar productenpakket verder uitgebreid met de introductie 
van een aantal veelbelovende nieuwe producten op het gebied van financiële derivaten, waaronder  

- verdere ‘spotlight options’ en  
- landenindices voor Duitsland, Italië en Spanje  

 
Ook op het gebied van commodities heeft Euronext twee nieuwe beslissingen genomen: 

- de markt voor duurzame energie betreden met een houtpelletcontract; 
- de handel in het brouwgerst product opschorten met het doel om dit wellicht te herontwikkelen 

als onderdeel van een voedergerstcontract. 
 
Ook EnterNext heeft haar productenpakket voor de financiering van kleine en middelgrote bedrijven 
vergroot met een commerciële oplossing speciaal gericht op de vereenvoudiging van toegang tot kapitaal 
voor Nederlandse kleinere ondernemingen en het vergroten van het bereik onder beleggers voor Belgische 
en Nederlandse familiebedrijven en ondernemers. 
 

 Herstructurering personeel Euronext wil de omvang van de onderneming laten aansluiten bij haar nieuwe 

positionering en tegelijkertijd haar kostenbasis reduceren. In Frankrijk zal deze afname plaatsvinden door 

middel van het proces van een sociaal plan op basis van de relevante wettelijke en beleidsmatige processen 

welke op dit moment worden doorlopen. Per 30 juni 2015 is er voor dit plan een voorziening verantwoord 

voor een bedrag van € 22,1 miljoen.  

 

 Beroep kapitaaleisen 
Het beroep tegen het besluit van het Ministerie van Financiën om de geconsolideerde kapitaaleisen voor 
Euronext niet aan te passen dat op 31 maart werd ingesteld bij de arrondissementsrechtbank Rotterdam is 
nog lopende. De door de rechtbank geplande hoorzitting vindt in september of oktober 2015 plaats.  
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 Update kostenbesparingen 

Het managementteam maakt met genoegen bekend dat de eerder aangekondigde kostenbesparing van 

€ 64 miljoen op run-rate basis al tegen eind juni 2015 is gerealiseerd. Dit is halverwege de tijdshorizon van 

het strategische plan, 18 maanden eerder dan gepland. Het managementteam blijft zich scherp concentreren 

op de uitvoer van het plan om de besparingen die nog op het programma staan te realiseren. Tegen eind 

2016 zullen wij € 80 miljoen aan kostenbesparingen hebben gerealiseerd op run-rate basis, ofwel 25% van 

onze vergelijkbare kostenbasis voor 2013. 

 EBITDA-marge 
Wij kunnen bevestigen dat onze doelstellingen van € 500 miljoen aan inkomsten uit voor de periode 2013-
2016 beoogde samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van 5% en de EBITDA-marge van circa 53% tegen het 
einde van het boekjaar kunnen zijn gerealiseerd, uitgaande van (i) onze huidige positie, (ii) verdere uitvoering 
van ons kostenbesparingsplan en voortzetting van de huidige handelsomstandigheden. 
  

 Rechtszaak tegen TOM en BinckBank 
De Rechtbank in Den Haag heeft Euronext in het gelijk gesteld inzake de overtreding door TOM van de 
diverse intellectuele eigendomsrechten van Euronext in de vorm van merkinbreuk, databankinbreuk, 
contractbreuk en de publicatie van misleidende informatie en activiteiten voor beleggers. Daarnaast heeft de 
Rechtbank opgedragen dat zowel TOM als BinckBank op de websites van Alex, BinckBank en TOM melding 
moeten maken van misleidende reclame voor de Smart Order Router.  

 

 Vernieuwing belangrijkste handelsinfrastructuur 
Euronext is een meerjarenprogramma gestart ter verbetering van de belangrijkste technologische 
infrastructuur met als doel een betere klantprestatie te kunnen leveren, de productgroeistrategie te 
ondersteunen, op de kosten te besparen en de efficiëntie te verbeteren. Hiermee willen wij onze positie als 
een leider in de industrie onderhouden. Het project is onderdeel van de voortdurende investering door 
Euronext in de bedrijfsprestaties. De met dit project gepaard gaande kosten zijn opgenomen in onze 
bestaande verwachtingen voor de investeringen.  
 

 Inkoop van eigen aandelen 
Teneinde koersrisico af te dekken voortkomend uit de aandelenplannen van haar medewerkers van 2014 en 
2015, zal Euronext in de komende dagen beginnen met een programma voor de inkoop van haar eigen 
aandelen voor een totale waarde van € 20 miljoen.  
 

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. 
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European Cash Market Monthly Activity

Q2 2015 Q2 2014 YTD 2015 YTD 2014

Nb trading days 62 62 125 125

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

Q2 2015 Q2 2014
Change 

% 
YTD 2015 YTD 2014

Change 

% 

YTD

Total Cash Market * 114 632 992 87 296 066 31,3% 234 097 786 187 738 528 24,7%

ADV Cash Market * 1 848 919 1 408 001 31,3% 1 872 782 1 501 908 24,7%

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

TRANSACTION VALUE ( € million - Single counted)

Eur million
Q2 2015 Q2 2014

Change 

% 
YTD 2015 YTD 2014

Change 

% 

YTD

Total Cash Market * 544 246 386 044 41,0% 1 091 028,2 810 515,7 34,6%

ADV Cash Market * 8 778 6 227 41,0% 8 728,2 6 484,1 34,6%

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

EURONEXT (Euronext, Alternext)

CAPITAL RAISED on Equities on Primary and Secondary Market

(mln of €)

Q2 2015 Q2 2014
Change 

% YTD 2015 YTD 2014

Change 

% 

Nb New Listings 14 24 28 30

Money Raised New Listings 2 297 4 505 -49,0% 4 934 6 642 -25,73%

Follow-ons on Equities 10 676 11 602 -8,0% 20 922 14 137 48,00%

Follow-ons on Corporate Bonds 8 740 17 729 -50,7% 35 810 37 062 -3,38%

Total Money Raised * 21 714 33 835 -35,8% 61 665 57 841 6,61%

of which ENTERNEXT

CAPITAL RAISED on Equities on Primary and Secondary Market

(mln of €)

Q2 2015 Q2 2014
Change 

% YTD 2015 YTD 2014

Change 

% 

Nb New Listings 10 17 20 21

Money Raised New Listings 478 338 41,4% 797 550 44,89%

Follow-ons on Equities 1 205 1 742 -30,8% 2 777 2 168 28,05%

Follow-ons on Corporate Bonds 427 916 -53,4% 893 1 329 -32,80%

Total Money Raised * 2 110 2 996 -29,6% 4 467 4 048 10,35%

 * included New Listing, Follow-ons on Equities, Follow-ons on Corporate Bonds
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European Derivatives Market Monthly Activity

Q2 2015 Q2 2014 YTD 2015 YTD 2014

Nb trading days 62 62 125 125

Volume (in lots)

Q2 2015 Q2 2014 Change % 

Jan 2015 till 

Jun 2015

Jan 2014 till 

Jun 2014

Change 

% 

YTD

Equity 30 303 631 29 883 853 1% 61 771 160 65 394 277 -5,5%

Index 15 958 953 14 012 827 14% 31 964 355 31 187 669 2,5%

Futures 12400797 10531621 18% 24 549 271 23 057 822 6,5%

Options 3558156 3481206 2% 7 415 084 8 129 847 -8,8%

Individual Equity 14 344 678 15 871 026 -10% 29 806 805 34 206 608 -12,9%

Futures 42047 17212 144% 49 240 17 352 183,8%

Options 14302631 15853814 -10% 29 757 565 34 189 256 -13,0%

Commodity 3 449 075 2 377 770 45% 6 594 518 5 556 272 18,7%

Futures 2782102 1969419 41% 5 427 412 4 617 518 17,5%

Options 666973 408351 63% 1 167 106 938 754 24,3%

Other 28 079 16 798 67% 82 620 37 475 120,5%

Futures 0 2 0 7

Options 28079 16796 67% 82 620 37 468 120,5%

Total Futures 15 224 946 12 518 254 22% 30 025 923 27 692 699 8,4%

Total Options 18 555 839 19 760 167 -6% 38 422 375 43 295 325 -11,3%

Total Euronext 33 780 785 32 278 421 5% 68 448 298 70 988 024 -3,6%

ADV (in lots)

Q2 2015 Q2 2014 Change % 

Jan 2015 till 

Jun 2015

Jan 2014 till 

Jun   2014

Change 

% 

YTD

Equity 488 768 481 998 1% 494 169 523 154 -5,5%

Index 257 402 226 013 14% 255 715 249 501 2,5%

Futures 200 013 169 865 18% 196 394 184 463 6,5%

Options 57 390 56 148 2% 59 321 65 039 -8,8%

Individual Equity 231 366 255 984 -10% 238 454 273 653 -12,9%

Futures 678 278 144% 394 139 183,8%

Options 230 688 255 707 -10% 238 061 273 514 -13,0%

Commodity 55 630 38 351 45% 52 756 44 450 18,7%

Futures 44 873 31 765 41% 43 419 36 940 17,5%

Options 10 758 6 586 63% 9 337 7 510 24,3%

Other 453 271 67% 661 300 120,5%

Futures 0 0 0 0

Options 453 271 67% 661 300 120,5%

Total Futures 245 564 201 907 22% 240 207 221 542 8,4%

Total Options 299 288 318 712 -6% 307 379 346 363 -11,3%

Total Euronext 544 851 520 620 5% 547 586 567 904 -3,6%
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Open Interest

Jun-15 Jun-14

Change % 

YOY

Equity 12 781 132 13 716 297 -7%

Index 1 061 094 1 090 470 -2,7%

Futures 446 997 497 652 -10,2%

Options 614 097 592 818 3,6%

Individual Equity 11 720 038 12 625 827 -7,2%

Futures 30 860 97 >500%

Options 11 689 178 12 625 730 -7,4%

Commodity 825 804 747 342 10,5%

Futures 400 537 336 403 19,1%

Options 425 267 410 939 3,5%

Other 4 614 9 496 -51,4%

Futures 0 0

Options 4 614 9 496 -51,4%

Total Futures 878 394 834 152 5,3%

Total Options 12 733 156 13 638 983 -6,6%

Total Euronext 13 611 550 14 473 135 -6,0%
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Dit persbericht is beschikbaar in de Engelse, Franse, Nederlandse en Portugese taal. De Engelse versie is 
leidend. 
 
 
Financial calendar 
 
Q3’2015 results    5 November 2015 
Full-year 2015 results   17 February 2016 
 
 
 
Contact 
 

Media 
Caroline Nico +33 1 70 48 24 41 
cnico@euronext.com 

Analysts & investors 
Stephanie Bia +33 1 70 48 24 17 
sbia@euronext.com 

About Euronext 

Euronext is the primary exchange in the Euro zone with over 1 300 issuers worth €2.6 trillion in market capitalisation, an 

unmatched blue-chip franchise consisting of 20+ issuers in the EURO STOXX 50® benchmark and a strong, diverse domestic and 

international client base. 

Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets. Its total product offering includes Equities, Exchange 

Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. Euronext also leverages its expertise in 

running markets by providing technology and managed services to third parties. Euronext operates regulated markets, Alternext 

and the Free Market; in addition it offers EnterNext, which facilitates SMEs’ access to capital markets. 
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