
       
 
 

 
 

 
 
 
 
Delta Lloyd viert notering op Europese markt van NYSE Euronext 
 
Grootste IPO van West Europa in 2009  
 

 
Amsterdam, 3 november 2009 – Delta Lloyd N.V., de vooraanstaande Nederlandse financiële 
dienstverlener, is vanaf vandaag genoteerd aan NYSE Euronext, Amsterdam. Na haar succesvolle 
IPO begon de handel in het aandeel op NYSE Euronext onder het ticker symbool “DL”. De 
beursgang van Delta Lloyd is, tot op heden, de grootste initial public offering van het jaar in West 
Europa.   
 
"Delta Lloyd is een aanwinst voor de Europese markt van NYSE Euronext. Het is een onderneming 
met een lang track record en een geschiedenis die teruggaat tot 1807. Het is ook de eerste initial 
public offering van betekenis van een financiële instelling in Europa dit jaar. Het kan een belangrijke 
ommekeer in het herstel van de IPO markt in West Europa betekenen." zei Joost van der Does de 
Willebois, CEO van NYSE Euronext, Amsterdam.  
 
"Wij kijken uit naar een voorspoedige en blijvende partnerschap met Delta Lloyd waarbij we de 
onderneming zullen ondersteunen in haar groei door haar en haar aandeelhouders het hoogste 
niveau van service, liquiditeit en marktkwaliteit te bieden,” zei Ronald Kent, Executive Vice 
President en Head of International Listings van NYSE Euronext. 
 
Niek Hoek, CEO Delta Lloyd Groep zei: “We zijn verheugd over de notering van onze aandelen 
vandaag. De grote belangstelling van beleggers, zowel particuliere als institutionele, heeft ervoor 
gezorgd dat de IPO succesvol is. We danken onze nieuwe aandeelhouders voor hun vertrouwen en 
steun en kijken uit naar het delen van de voordelen van onze notering en onze toekomstige groei 
met onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en andere belanghebbenden.” 
 
Ter ere van deze speciale gelegenheid luidde Niek Hoek, CEO van Delta Lloyd Groep, de 
openingsgong, waarmee hij gelijk de Europese markten van NYSE Euronext opende. Hij deed dit in 
aanwezigheid van Delta Lloyd staf, de listing agent en juridisch adviseurs, het NYSE Euronext 
listing team en Joost van der Does de Willebois CEO van NYSE Euronext, Amsterdam.  
 
Achtergrond: 
Met de verkoop van € 1 miljard aan aandelen, is Delta Lloyd Group N.V. de grootste initial public 
offering in West Europa dit jaar.  
 
Na de opening was de eerste koers € 15,75 per aandeel. Gebaseerd op het totale aantal van  
548.820.835 aandelen bedroeg de totale marktkapitalisatie van de onderneming bij opening  
€ 8.643.928.151.  
Bij het totale aantal van 548.820.835 uitgegeven aandelen zijn 383.213.250 aandelen meegeteld 
die gehouden worden door Delta Lloyd en zullen worden ingetrokken. Na het intrekken hiervan, 
naar verwachting in december 2009, bedraagt het totale aantal uitstaande aandelen 165.607.585.     
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Op de Amerikaanse en Europese markten van NYSE Euronext is er dit jaar tot op heden $18,5 
miljard aan kapitaal opgehaald via IPO’s, meer dan op welke beurs dan ook, waaronder de recente 
IPO’s van Banco Santander Brasil S.A, Dole Foods, The Vitamin Shoppe en Delta Lloyd. 
 
De grootste aandeelhouder van Delta Lloyd, het Britse Aviva Plc is twee weken geleden, op 20 
oktober 2009, genoteerd aan de New York Stock Exchange, met als ticker symbool “AV”. Deze 
notering biedt de onderneming toegang tot Amerikaanse beleggers en mogelijkheden om te groeien 
in de grootste kapitaalmarkt van de wereld, de Verenigde Staten. De IPO van Delta Lloyd helpt 
Aviva kapitaal op te halen in Europa via de Europese markt van NYSE Euronext. NYSE Euronext is 
de eerste beurzengroep die ondernemingen de mogelijkheid biedt om te handelen en kapitaal op te 
halen in Euro’s en US dollars, en beleggers direct te bereiken in verschillende continenten, 
tijdzones, regio’s en landen. 
 
Delta Lloyd Groep 
Delta Lloyd Groep is een financiële dienstverlener die producten en diensten aanbiedt op het gebied van 
levensverzekeringen, schadeverzekeringen en fondsbeheer, evenals bancaire producten en diensten. Delta Lloyd Groep is 
al sinds 1807 een vertrouwde partner voor haar klanten en is nu met 6.300 vaste medewerkers voornamelijk actief in 
Nederland en België. In Nederland is Delta Lloyd Groep vooral actief onder de merknamen Delta Lloyd, OHRA en ABN 
AMRO Verzekeringen. In België opereert de Delta Lloyd Groep met name onder de merknaam Delta Lloyd. Voor meer 
informatie: http://www.deltalloydgroep.com  
 
 
NYSE Euronext  
NYSE Euronext (NYX) is een vooraanstaande wereldwijde aanbieder van financiële marktenen innovatieve 
handelstechnologieën. De NYSE Euronext beurzen in Europa en de Verenigde Staten verhandelen aandelen, futures, 
opties, fixed-income producten en ETF’s. Met meer dan 8,000 genoteerde ondernemingen wereldwijd vertegenwoordigen de 
beurzen van NYSE Euronext – de New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex,  NYSE Alternext en NYSE 
Arca– bijna 40% van de wereldwijde aandelen handelsvolumes, de meeste liquiditeit van welke beurzengroep dan ook. Tot 
NYSE Euronext behoort ook NYSE Liffe, de grootste Europese derivatenbeurs en de op één na grootste derivatenbeurs ter 
wereld naar handelswaarde. NYSE Euronext biedt uitgebreide commerciële technologie, connectiviteit en marktdata 
producten en diensten via NYSE Technologies. NYSE Euronext is onderdeel van de S&P 500 index en de enige 
beurzengroep in de S&P 100 index. Voor meer informatie:http://www.nyx.com 
 
 


