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EURONEXT PUBLICEERT RESULTAAT DERDE KWARTAAL 2015 
 

 

Amsterdam, Brussel, Lissabon, Londen en Parijs – 5 november 2015 – Euronext heeft vandaag het resultaat 

voor het derde kwartaal van 2015 bekendgemaakt.  
 

• Ongeëvenaard derde kwartaal voor volumes effectenhandel en noteringen 

• Sterke third-party opbrengsten: +18,4% naar € 133,0 miljoen (Q3 2014: € 112,3 miljoen) 

• Voortgaande sterke verlaging van de operationele kosten exclusief afschrijvingen: -18,5% 

vergeleken met Q3 2014  

• EBITDA-marge 58,0% (Q3 2014: 44,1%) 

• Eerste reeks doelstellingen voor de middellange termijn, als onafhankelijke onderneming, een jaar 

eerder gerealiseerd 

• € 64 miljoen aan totale opgelopen besparingen - € 74 miljoen op run-rate basis 

• € 64,6 miljoen aan gerelateerde reorganisatiekosten 

 

 

Jos Dijsselhof, interim CEO en COO van Euronext N.V.: “Euronext heeft een ongeëvenaard kwartaal achter de 

rug, ondersteund door de volatiliteit in de markt in combinatie met een hernieuwde kracht in de IPO-markt. Al 

onze bedrijfsonderdelen hebben sterk gepresteerd, wat getuigt van de waarde van onze strategie en de 

gerichte uitvoering daarvan. Hierdoor hebben wij onze doelstellingen voor de middellange termijn een jaar 

eerder dan gepland gerealiseerd. Ik vind het een eer om als interim CEO leiding te mogen geven aan een 

dergelijk getalenteerd en effectief directieteam. Wij kijken nu uit naar het moment dat Stéphane Boujnah het 

roer overneemt als Chief Executive Officer en voorzitter van de Raad van Bestuur van Euronext. Onze 

bewezen, succesvolle strategie zal onder zijn leiding verder worden ontwikkeld en uitgebreid.” 

 

Financiële resultaten 

De positieve ontwikkelingen zetten door: de third-party kwartaalomzet steeg met 18,4% naar € 133,0 miljoen 

(Q3 2014: € 112,3 miljoen). Hieraan ten grondslag lagen een uitzonderlijk kwartaal voor noteringen, 

buitengewone marktomstandigheden met een enorme bedrijvigheid in de effectenhandel en volatiliteit in 

derivaten als gevolg. Zowel de handels- als de clearinginkomsten profiteerden hiervan. 

In het derde kwartaal van 2014 was er een bedrag van € 10,3 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 dit kwartaal door onze aanhoudend strenge 

kostendiscipline met 18,5% naar € 55,8 miljoen (Q3 2014: € 68,5 miljoen). 
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Dankzij deze zeer gunstige bewegingen in inkomsten en kosten is de EBITDA in het derde kwartaal van 2015 

fors gegroeid naar € 77,1 miljoen, hetgeen een marge vertegenwoordigt van 58,0% in vergelijking met 44,1% 

(€ 54,1 miljoen) in het derde kwartaal van 2014.  

 

De afschrijvingen daalden het derde kwartaal van 2015 met 9,1%, naar € 3,8 miljoen. Dit is in lijn met de 

aanpassing van onze footprint en de vernieuwingscyclus voor de activa. 

 

Het bedrijfsresultaat vóór buitengewone posten bedroeg € 73,4 miljoen, een stijging van 46,9% in 

vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar. 

 

Er werd in het derde kwartaal van 2015 een bedrag van € 1,8 miljoen aan buitengewone kosten geboekt, 

tegen € 5,7 miljoen in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Dit waren voornamelijk herstructureringskosten. 

 
Het belastingtarief voor het kwartaal bedroeg 33,9% of € 24,4 miljoen. Dat is licht hoger dan het verwachte 

genormaliseerde belastingtarief voor het gehele jaar van 32,5%. Dit heeft te maken met de opname van 

afzonderlijke posten in het derde kwartaal van 2015. De belastingbate van € 6,0 miljoen in het derde 

kwartaal van 2014 hing samen met de netto vrijval van een belastingvoorziening. Dit verklaart de € 30,5 

miljoen variatie in de winstbelasting in het derde kwartaal 2015, vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2014. 

 

Als resultaat hiervan bedroeg de nettowinst voor het derde kwartaal van 2015 € 47,7 miljoen, 3,7% lager dan 

in het vergelijkbare kwartaal van 2014. Dit staat gelijk met een winst per aandeel van € 0,68 (absoluut en na 

verwatering), tegen € 0,71 absoluut en € 0,70 na verwatering in Q3 van 2014. Het aantal voor deze (basis) 

berekening gebruikte aandelen bedroeg 69.933.648, tegen 70 miljoen in Q3 2014. 

 

Per 30 september 2015 had Euronext € 160,0 miljoen aan geldmiddelen en kasequivalenten exclusief 

financiële investeringen. De totale verplichtingen bedroegen € 107,9 miljoen.  

 

 

Business highlights 
 

• Noteringen 

Het bedrijfsonderdeel noteringen heeft een uitzonderlijk sterke prestatie neergezet in wat normaal 

gesproken een ongunstige periode van het jaar is. De inkomsten uit noteringen bedroegen € 19,8 miljoen in 

Q3 2015, een stijging van 50,2% vergeleken met het bedrag van € 13,2 miljoen dat in Q3 2014 werd behaald. 

Dit was te danken aan de sterk blijvende dynamiek in de IPO-markt met onder andere noemenswaardige 

deals als Altice en grote, grensoverschrijdende transacties als LafargeHolcim.  

Onze dochteronderneming EnterNext, die zich richt op de promotie en ontwikkeling van kleine en 

middelgrote ondernemingen, heeft de uitstekende start van het jaar voortgezet met zes nieuwe noteringen. 

Er werd het derde kwartaal voor een totaalbedrag van € 1,5 miljard aan kapitaal opgehaald in de vorm van 

aandelen en obligaties (Q3 2014: zes nieuwe noteringen en € 2 miljard opgehaald). 

De uitgiften op de Debt Capital markten zijn met ruim 170% gestegen. Er is in het derde kwartaal van 2015 

voor € 17,3 miljard op onze markten opgehaald, tegen € 6,3 miljard in Q3 2014. Dat was onder andere te 

danken aan ons eigen Euronext Private Placement Bonds-initiatief, naast benchmark-transacties van issuers 

als Sanofi. 

Er is in het derde kwartaal van 2015 in het totaal voor € 21,2 miljard aan aandelen- en obligaties op onze 

markten opgehaald en geplaatst, tegen € 14,8 miljard in Q3 2014. Er waren tien nieuwe noteringen in Q3 

2015, waarmee € 618 miljoen is opgehaald. Ter vergelijking: in hetzelfde kwartaal van 2014 waren dat er 

negen waarbij € 1,7 miljard werd opgehaald. 
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• Handel 

 

Effectenhandel 

De opbrengst uit de effectenhandel is in Q3 2015 met 31,4% gestegen, van € 37,7 miljoen naar 

€ 49,6 miljoen. De gemiddelde dagomzet bereikte een niveau van € 8,2 miljard (43,2% meer dan in het derde 

kwartaal van 2014). 

Deze uitzonderlijke prestatie komt grotendeels op het conto van voortgaande marktvolatiliteit in het 

afgelopen kwartaal, de aanhoudend lage grondstoffenprijzen, de zorg over de toekomst van de opkomende 

economieën, de onrust in China na de devaluatie van de munt, de politieke instabiliteit in Brazilië, de 

potentiële default situatie in Griekenland en de speculatie rond het rentebesluit door de Amerikaanse FOMC 

(Federal Open Market Committee) in september. 

 

De plotselinge concentratie en het materiële belang van deze externe gebeurtenissen dienen als 

buitengewoon te worden beschouwd en niet als richtlijn voor de bedrijvigheid in het vierde kwartaal. 

Wij blijven onze aandacht richten op het verder ontplooien van het binnenlandse marktaandeel. De nieuwe 

structuur van onze liquiditeitsregeling voor blue chip aandelen (het SLP-programma) stimuleert de betere 

performers om de marktkwaliteit te verbeteren en het marktaandeel te verhogen. Het gevolg was dat het 

marktaandeel in het derde kwartaal 2015 stabiel is gebleven: 64,6%. 

Ook onze ETF-activiteiten bleven zich het derde kwartaal van 2015 zeer dynamisch ontwikkelen. De 

transactiewaarde op dagbasis bedroeg gemiddeld € 620 miljoen, 104% meer dan in Q3 2014. Op 25 augustus 

werd een nieuw record gevestigd met de hoogste ETF-dagtransactiewaarde via het orderboek van € 1.870 

miljoen. Er waren in Q3 2015 14 nieuwe noteringen.  

Derivatenhandel 

De inkomsten uit de handel in derivaten stegen in het derde kwartaal van 2015 met 5,3% ten opzichte van 

hetzelfde kwartaal van vorig jaar en bedroegen € 11,9 miljoen. De handel in indexfutures en -opties groeide 

met 3,4% ten opzichte van Q3 2014. De CAC40 future blijft de meest actief verhandelde nationale 

indexfuture van Europa en wereldwijd de op één na meest actief verhandelde. De handelsactiviteit in de 

individuele aandelenopties is het derde kwartaal onder invloed van de materiële volatiliteit met 5,8% 

gestegen ten opzichte van Q3 2014. 

Ook in het derde kwartaal van 2015 zijn we verder gegaan met onze pan-Europese 

aandelenderivatenactiviteiten als een van onze strategische kernpunten: Single Stock Futures op non-

Euronext onderliggenden zijn genoteerd in juli; weekopties op Belgische en Franse namen gingen in augustus 

live. Ook hebben we het spotlight options-segment uitgebreid naar de Parijse markt. Daarnaast hebben 

zeven members Exchange-for-physicals op de AEX- en CAC-indices verhandeld en zijn er meer die inmiddels 

met ‘readiness testen’ bezig zijn.  

De handel in commodities is het derde kwartaal met 21,2% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig 

jaar, onder invloed van de Europese hittegolf begin juli, die tot onzekerheid over de oogsten en tot een 

grotere volatiliteit leidde. Ook het vermelden waard is dat de invoering van een nieuwe kalender voor 

expiraties (waarbij november als enige expiratie is vervangen door twee expiraties, namelijk een in 

september en een in december) op vergelijkingsbasis heeft bijgedragen aan het naar voren halen van de 

volumes. 

 

• Market data & indices 

De inkomsten uit het segment Market data & indices stegen in het derde kwartaal van 2015 met 1,2% naar € 

24,4 miljoen ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar (€ 24,1 miljoen). Er werd geprofiteerd van de 

veelbelovende start van onze nieuwe mondiale index server, die eind september in de lucht kwam. Na de 

introductieactiviteiten in Parijs, Londen en Amsterdam hebben wij in het derde kwartaal van 2015 
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overeenstemming bereikt over drie nieuwe maatwerkindices, waarvan er een mettertijd tot een nieuwe 

familie van indices zal leiden. Klanten noemen nog altijd het niveau van onze dienstverlening, reactietijd en 

‘time to market’ als factoren waarmee wij ons van de concurrentie onderscheiden. We hebben verder 

verschillende indexlicentieovereenkomsten gesloten en een aantal calculatie overeenkomsten. 

• Post-trade 

 

Clearing 

De clearinginkomsten zijn positief beïnvloed door de sterke performance van onze commodity-activiteiten en 

de sterke financiële derivaten volumes. De inkomsten bedroegen daardoor € 14,6 miljoen in Q3 2015, een 

stijging van 22,2% ten opzichte van € 11,9 miljoen in Q3 2014. 

 

Settlement & Custody 

De inkomsten bij Interbolsa in Portugal daalden in het derde kwartaal van 2015 met 7,6% naar € 4,8 miljoen, 

vergeleken met € 5,2 miljoen in Q3 2014. Dit was te wijten aan de daling van de gemiddelde waarde van in 

bewaring gehouden particulier en publiek vermogen in Portugal.  

 

• Market solutions & other 

 

De inkomsten uit market solutions zijn in het derde kwartaal van 2015 gedaald met 5,9% ten opzichte van 

hetzelfde kwartaal van 2014 (van € 8,4 miljoen naar € 7,9 miljoen). De daling hing vooral samen met minder 

inkomsten uit solutions in Q3 2015 vanwege ons voornemen klanten op het nieuwe platform te consolideren 

en het aantal legacy projecten terug te dringen. De inkomsten bij Market Solutions blijven beperkt terwijl we 

onze vernieuwde handelsinfrastructuur afronden en klanten in 2017 naar het nieuwe platform migreren. 
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Corporate Highlights  
 

• Corporate governance 

 

Het selectieproces voor de benoeming van een nieuwe CEO is afgerond. Op 10 september 2015 is de 

voorgenomen benoeming van Stéphane Boujnah aangekondigd. Hij is afkomstig van Santander Global 

Banking & Markets, waar hij sinds 2010 hoofd Frankrijk en Benelux is en sinds 2014 hoofd Continental 

Europe. Zijn bewezen staat van dienst als succesvolle manager van een internationale organisatie en zijn 

grote ervaring met financiële markten, in het bijzonder met grote Europese ondernemingen en 

internationale beleggers, maken hem een uitermate geschikte kandidaat voor deze functie. Zijn benoeming is 

bij de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 27 oktober 2015 goedgekeurd. Ook zijn 

alle goedkeuringen van de toezichthouders inmiddels ontvangen. Stéphane start per 16 november 2015 bij 

Euronext. 

 

• Realisatie eerste middellange termijn doelstellingen als onafhankelijke onderneming 

 

Wij voorzien voor het eind van het jaar een samengestelde groei (CAGR) van de inkomsten over twee jaar 

van 9% à 10%. Dit illustreert hoe wij onze bedrijfsactiviteiten met succes hebben vernieuwd met behulp van 

meewind door de betere economische omstandigheden in de eurozone en andere macro events. 

 

We maken optimaal gebruik van de gunstige economische omstandigheden om de precieze afstemming van 

onze kostenstructuur prioriteit te geven. In het kader hiervan hebben we een aantal investeringen in 

bepaalde nieuwe bedrijfsinitiatieven opgeschort. Hierdoor verwachten wij op run-rate basis eind dit jaar per 

saldo € 80 miljoen aan besparingen te hebben gerealiseerd. De kosten van de uitgestelde projecten zullen in 

de komende kwartalen in de winst- en verliesrekening worden verantwoord. 

 

De verwachting is dat onze EBITDA-marge over heel 2015 uitkomt rond 55%, vergeleken met 45,8% voor 

2014. 

 

De herstructureringskosten die Euronext heeft opgenomen voor de realisatie van deze besparingen zullen 

eind 2015 niet hoger liggen dan € 70 miljoen. De komende jaren zullen er nog wat extra 

herstructureringskosten worden gemaakt. 

 

Euronext zal de markt na de komst van Stéphane Boujnah als CEO en een passende acclimatisatieperiode 

voorzien van nieuwe doelstellingen voor de middellange termijn. De verwachting van het management is dat 

deze update tegelijk met de publicatie van de cijfers over heel 2015 beschikbaar is. 

 

• Hoorzitting sanctiecommissie AMF 

 

In verband met activiteit op de NYSE Euronext markten in 2009 heeft op 4 november 2015 een publieke 

hoorzitting van de sanctiecommissie van de AMF plaatsgevonden. Gedurende deze bijeenkomst werd door 

de vertegenwoordiger van het bestuur van de AMF een boete tot € 4 miljoen voorgesteld voor Euronext 

Parijs. Euronext Parijs bestrijdt het overtreden van AMF regels of haar eigen professionele verplichtingen 

nadrukkelijk en wil benadrukken dat het door de vertegenwoordiger van het AMF bestuur voorgestelde 

bedrag slechts een indicatie is voor de andere leden van de handhavingscommissie en geenszins vooruitloopt 

op de definitieve beslissing. Dit voorstel verandert de analyse van de situatie van de onderneming niet en 

heeft geen impact gehad op de Q3 2015 resultaten. 

 

• Inkoop eigen aandelen 

 

Euronext heeft 317.195 aandelen ingekocht als onderdeel van het eerste deel van het programma voor de 

inkoop van eigen aandelen, dat als doel heeft het koersrisico af te dekken dat voortkomt uit voorgaande 
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personeelsaandelenregelingen. Het programma is op 3 augustus 2015 gestart en wordt uitgevoerd door een 

onafhankelijke agent. De 317.195 aandelen zijn ingekocht tegen een gemiddelde koers van € 39,7321 per 

aandeel voor een totale waarde van € 12,6 miljoen. 

Binnenkort gaat een tweede tranche van start ter afdekking van het langetermijn incentiveregeling (LTI) voor 

2015. Het streven is om die tweede tranche vóór eind 2015 te hebben gerealiseerd. Euronext is van plan een 

dergelijke exercitie van tijd tot tijd te herhalen om het koersrisico af te dekken dat voortkomt uit 

personeelsaandelenregelingen. 

 

  

 

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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Consolidated income statement
(Amounts in thousands of euros)

Nine months ended Nine months ended Three months ended Three months ended
30 September 30 September Q3 Q3

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

Third party revenue and other income 393 154                     334 838                                            132 988                        112 301 
ICE transitional revenue and other income -                                26 832                                                          -                          10 329 
Total revenue and other income 393 154                   361 670                   132 988                     122 630                     

Salaries and employee benefits                      (86 968)                      (95 175)                         (27 947)                         (31 343)
Depreciation and amortisation                      (12 824)                      (12 956)                           (3 771)                           (4 148)
Other operational expenses                      (91 122)                    (102 149)                         (27 900)                         (37 181)
Operating profit before exceptional items 202 239                   151 390                   73 369                        49 958                        
Exceptional items                      (20 032)                      (25 613)                           (1 787)                           (5 726)
Operating profit 182 207                   125 777                   71 583                        44 232                        

Net financing income / (expense)                        (2 753)                        (5 139)                               577                              (690)
Results from equity investments                          3 316                          2 853                                   6                                   3 
Profit before income tax 182 771                   123 491                   72 167                        43 545                        
Income tax expense                      (58 306)                      (37 677)                         (24 429)                            6 027 
Profit for the period 124 465                   85 814                     47 737                        49 572                        

Profit attributable to:
– Owners of the parent                      124 465                        85 814                          47 737                          49 572 
– Non-controlling interests -                                -                                

Basic earnings per share 1,78                          1,23                          0,68                            0,71                            

Diluted earnings per share 1,77                          1,22                          0,68                            0,70                            
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Consolidated comprehensive income statement
(Amounts in thousands of euros)

Nine months ended Nine months ended
30 September 30 September

In thousands of euros 2015 2014
unaudited unaudited

Profit for the period 124 465                   85 814                     

Other comprehensive income for the period
Items that will be subsequently reclassified to profit or loss:
– Currency translation differences 788                                                     6 231 

Items that will not be reclassified to profit or loss:
– Remeasurements of post-employment benefit obligations                          3 782                        (6 630)
– Income tax impact post employment benefit obligations                           (281) 2 042                         
Total comprehensive income for the period 128 754                   87 457                     

Profit attributable to:
– Owners of the parent 128 754                     87 457                       
– Non-controlling interests -                                -                                



9 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidated balance sheet
(Amounts in thousands of euros)

As at 30 September As at 31 December
In thousands of euros 2015 2014

unaudited audited
Assets
Non-current assets
Property, plant and equipment 29 813                       25 948                       
Goodwill and other intangible assets 320 822                     321 266                     
Deferred income tax assets 14 227                       9 712                         
Equity investments 113 596                     113 596                     
Other receivables 7 511                         1 702                         
Total non-current assets 485 969                   472 224                   

Current assets
Trade and other receivables 99 351                       105 825                     
Income tax receivable 18 183                       22 375                       
Financial investments -                                15 000                       
Cash and cash equivalents 159 952                     241 639                     
Total current assets 277 486                   384 839                   

Total assets 763 455                   857 063                   

Equity/Parent's net investment and liabilities

Equity/Parent's net investment
Issued capital 112 000                     112 000                     
Share premium 116 560                     116 560                     
Reserve own shares                      (13 322)                           (541)
Retained earnings 182 757                     114 163                     
Other comprehensive income (loss) 3 857                                                   (432)
Total equity/parent's net investment 401 852                   341 750                   

Non-current liabilities
Borrowings 107 940                     248 369                     
Deferred income tax liabilities 257                            483                            
Post-employment benefits 10 178                       14 997                       
Provisions 6 938                         32 418                       
Other liabilities 1 400                         1 400                         
Total non-current liabilities 126 713                   297 667                   

Current liabilities
Borrowings 110                            129                            
Current income tax liabilities 103 278                     78 043                       
Trade and other payables 108 180                     126 427                     
Provisions 23 322                       13 047                       
Total current liabilities 234 890                   217 646                   

Total equity/parent's net investment and liabilities 763 455                   857 063                   
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Consolidated statement of cash flows
(Amounts in thousands of euros)

Nine months ended Nine months ended
30 September 30 September

In thousands of euros 2015 2014
unaudited unaudited

Profit before income tax 182 771                            123 491                            

Adjustments for:
- Depreciation and amortisation 12 825                                12 956                                
- Share based payments (a) 4 000                                  3 459                                  
- Changes in working capital and provisions                               (34 616)                                 16 114 
Cash flow from operating activities                               164 980                               156 020 

Income tax paid                               (33 746)                               (16 296)
Net cash generated by operating activities 131 234                            139 724                            

Cash flow from investing activities
Net purchase of short-term investments                                          -                               (13 048)
Net repayment of short-term investments                                 15 000                                          - 
Purchase of property, plant and equipment                               (10 007)                                 (4 784)
Purchase of intangible assets                                 (5 983)                                 (5 400)
Proceeds from sale of property, plant and equipment and intangible assets -                                                                              729 
Net cash provided by / (used in) investing activities                                   (990)                             (22 503)

Cash flow from financing activities
Proceeds from borrowings, net of transaction fees                                          -                               247 903 
Repayment of borrowings, net of transaction fees                             (141 043)                                          - 
Net interest paid                                 (1 428)                                    (663)
Dividend paid to owners of the company                               (58 784)                                          - 
Share Capital repayment                                          -                             (161 500)
Acquisition own shares                               (12 873)                                          - 
Employee Share transactions                                    (701)                                          - 
Transfers (to) / from Parent, net (b)                                          -                                 91 947 
Net change in short-term loans due to/from Parent                                          -                             (137 948)
Net cash provided by / (used in) financing activities                           (214 829)                               39 739 

Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents                             (84 585)                             156 960 
Cash and cash equivalents - Beginning of period 241 639                              80 827                                
Non-cash exchange gains/(losses) on cash and cash equivalents 2 898                                  238                                     
Cash and cash equivalents - End of period 159 952                            238 025                            
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European Cash Market Monthly Activity

Q3 2015 Q3 2014 YTD 2015 YTD 2014

Nb trading days 66 66 191 191

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

Q3 2015 Q3 2014
Change 

% 
YTD 2015 YTD 2014

Change 

% 

YTD

Total Cash Market * 121 411 454 90 182 060 34,6% 355 509 240 277 920 588 27,9%

ADV Cash Market * 1 839 567 1 366 395 34,6% 1 861 305 1 455 082 27,9%

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

TRANSACTION VALUE ( € million - Single counted)

Eur million
Q3 2015 Q3 2014

Change 

% 
YTD 2015 YTD 2014

Change 

% 

YTD

Total Cash Market * 540 522 377 400 43,2% 1 631 550,2 1 187 915,3 37,3%

ADV Cash Market * 8 190 5 718 43,2% 8 542,1 6 219,5 37,3%

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

EURONEXT (Euronext, Alternext)

CAPITAL RAISED on Equities on Primary and Secondary Market

(mln of €)

Q3 2015 Q3 2014
Change 

% YTD 2015 YTD 2014

Change 

% 

Nb New Listings ** 10 9 38 39

Money Raised New Listings 618 1 725 -64,2% 5 551 8 368 -33,7%

Follow-ons on Equities 3 320 6 754 -50,8% 24 242 20 891 16,0%

Corporate Bonds 17 302 6 342 172,8% 53 112 43 404 22,4%

Total Money Raised * 21 240 14 821 43,3% 82 905 72 662 14,1%

of which ENTERNEXT

CAPITAL RAISED on Equities on Primary and Secondary Market

(mln of €)

Q3 2015 Q3 2014
Change 

% YTD 2015 YTD 2014

Change 

% 

Nb New Listings ** 6 6 26 27

Money Raised New Listings 96 185 -48,0% 893 736 21,5%

Follow-ons on Equities 917 1 211 -24,2% 3 694 3 379 9,3%

Corporate Bonds 443 632 -29,8% 1 337 1 961 -31,8%

Total Money Raised * 1 457 2 028 -28,1% 5 924 6 076 -2,5%

 * included New Listing, Follow-ons on Equities, Corporate Bonds on Euronext Listed Issuers

 ** 2014 figures revised excluding Transfers
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European Derivatives Market Monthly Activity

Q3 2015 Q3 2014 YTD 2015 YTD 2014

Nb trading days 66 66 191 191

Volume (in lots)

Q3 2015 Q3 2014 Change % 

Jan 2015 till 

Sep 2015

Jan 2014 till 

Sep 2014

Change 

% 

YTD

Equity 31 960 049 30 556 010 4,6% 93 731 209 95 950 287 -2,3%

Index 15 610 171 15 098 755 3,4% 47 574 526 46 286 424 2,8%

Futures 11 904 039  11 108 301  7,2% 36 453 310 34 166 123 6,7%

Options 3 706 132     3 990 454     -7,1% 11 121 216 12 120 301 -8,2%

Individual Equity 16 349 878 15 457 255 5,8% 46 156 683 49 663 863 -7,1%

Futures 17 687          336                >500% 66 927 17 688 278,4%

Options 16 332 191  15 456 919  5,7% 46 089 756 49 646 175 -7,2%

Commodity 4 443 045 3 666 574 21,2% 11 037 563 9 222 846 19,7%

Futures 3 656 209     2 910 158     25,6% 9 083 621 7 527 676 20,7%

Options 786 836        756 416        4,0% 1 953 942 1 695 170 15,3%

Other 20 398 33 367 -38,9% 103 018 70 842 45,4%

Futures 0 0 0 7

Options 20 398          33 367          -38,9% 103 018 70 835 45,4%

Total Futures 15 577 935 14 018 795 11,1% 45 603 858 41 711 494 9,3%

Total Options 20 845 557 20 237 156 3,0% 59 267 932 63 532 481 -6,7%

Total Euronext 36 423 492 34 255 951 6,3% 104 871 790 105 243 975 -0,4%

ADV (in lots)

Q3 2015 Q3 2014 Change % 

Jan 2015 till 

Sep 2015

Jan 2014 till 

Sep   2014

Change 

% 

YTD

Equity 484 243 462 970 4,6% 490 739 502 358 -2,3%

Index 236 518 228 769 3,4% 249 081 242 337 2,8%

Futures 180 364 168 308 7,2% 190 855 178 880 6,7%

Options 56 154 60 461 -7,1% 58 226 63 457 -8,2%

Individual Equity 247 725 234 201 5,8% 241 658 260 020 -7,1%

Futures 268 5 >500% 350 93 278,4%

Options 247 457 234 196 5,7% 241 308 259 928 -7,2%

Commodity 67 319 55 554 21,2% 57 788 48 287 19,7%

Futures 55 397 44 093 25,6% 47 558 39 412 20,7%

Options 11 922 11 461 4,0% 10 230 8 875 15,3%

Other 309 506 -38,9% 539 371 45,4%

Futures 0 0 0 0

Options 309 506 -38,9% 539 371 45,4%

Total Futures 236 029 212 406 11,1% 238 764 218 385 9,3%

Total Options 315 842 306 624 3,0% 310 303 332 631 -6,7%

Total Euronext 551 871 519 030 6,3% 549 067 551 016 -0,4%
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Open Interest

Sep-2015 Sep-14 Change % YOY

Equity 13 851 491 13 796 329 0,4%

Index 1 003 152 1 088 312 -7,8%

Futures 407 363 473 978 -14,1%

Options 595 789 614 334 -3,0%

Individual Equity 12 848 339 12 708 017 1,1%

Futures 48 372 260 >500%

Options 12 799 967 12 707 757 0,7%

Commodity 987 246 1 106 577 -10,8%

Futures 425 271 431 436 -1,4%

Options 561 975 675 141 -16,8%

Other 3 777 10 655 -64,6%

Futures 0 0

Options 3 777 10 655 -64,6%

Total Futures 881 006 905 674 -2,7%

Total Options 13 961 508 14 007 887 -0,3%

Total Euronext 14 842 514 14 913 561 -0,5%
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Dit persbericht is beschikbaar in de Engelse, Franse, Nederlandse en Portugese taal. De Engelse versie is 

leidend. 

 
 

 

 

Financial calendar 

 

Full-year 2015 results   17 February 2016 

Q1’2016 results    12 May 2016 

Annual General meeting   12 May 2016 

Q2’2016 results    28 July 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 more than 1,300 listed issuers worth €2.8 trillion in market capitalisation, an 

unmatched blue-chip franchise consisting of 25 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. 

 

Disclaimer 

This press release is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This press release 

is provided “as is” without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of 

the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of 

any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication 

may be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are 

traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All 

proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. 

This press release speaks only as of this date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks 

and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use. 

© 2015, Euronext N.V. - All rights reserved. 

 

 


